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Шановні колеги і партнери ! 
 

Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва  НААН є науково-методичним 

центром України аграрного профілю, історія якого налічує 112 років. Інститут 

традиційно проводить дослідження з п’ятнадцяти польових культур, забезпе-

чуючи повний цикл від обґрунтування теоретичних основ селекції та створен-

ня вихідного матеріалу до розробки та впровадження  високоефективних сис-

тем насінництва та технологій вирощування створених сортів і гібридів. За-

вдяки впровадженню інноваційних наукових розробок Інституту сільськогос-

подарська галузь України забезпечується вітчизняним високоякісним насін-

ням сучасних сортів і гібридів основних зернових, зернобобових та олійних 

культур та технологіями їх виробництва, що гарантує стабільність виробницт-

ва сільськогосподарської продукції в Україні.  

В аграрному виробництві України та інших країн широко відомі селек-

ційні розробки інституту з пшениці м’якої і твердої, жита, тритикале озимих, 

пшениці м’якої і твердої, полби, тритикале, ячменю ярих, проса, кукурудзи 

звичайної і цукрової, гороху, сої, квасолі, соняшнику. Конкурентоспромож-

ність на аграрному ринку сортам і гібридам селекції Інституту надає їх адап-

тованість до умов змін клімату, різноспрямованість використання, висока 

урожайність і якість. До Державного реєстру сортів рослин придатних до по-

ширення в Україні на 2021 рік занесені 171 сорт і гібрид та 88 батьківських 

компонентів польових культур селекції Інституту рослинництва іме-

ні В.Я. Юр’єва НААН, 44 з них знаходяться в національних реєстрах інших 

країн, до Реєстру сортів ОЕСР внесено 16 сортів і гібридів.  

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН є єдиним в Україні 

Центром генетичних ресурсів рослин України, що координує дослідження з 

формування генофонду рослин та ведення Банку генетичних ресурсів рослин 

України.  Банк генетичних ресурсів рослин належить до наукових об'єктів, що 

становлять національне надбання та є одним з 10 найбільших генетичних бан-

ків світу. З використанням зразків генбанку за 25 років створено понад 700 

сортів і гібридів польових культур, які щорічно вирощуються в агроформу-

ваннях різної форми власності в Україні на площі понад 4,9 млн. га. 

Інститут координує дослідження з гетерозисної селекції соняшнику, на-

сінництва і технологій вирощування гібридів. На основі кращого вихідного 

матеріалу створено та занесено до Державного реєстру 18 спільних з устано-

вами НААН високоврожайних, адаптованих до умов вирощування гібридів 

соняшнику різних напрямів використання. 

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН є головною установою 

Східного міжрегіонального наукового центру НААН і провадить роботу з ор-

ганізації науково-інноваційного забезпечення агропромислового виробництва 

Харківської, Донецької, Луганської та Сумської областей України. Інститут 

забезпечує науково-інформаційний супровід та впровадження інноваційних 

наукових розробок в агропромислове виробництво. В рамках наукового су-

проводу виробництва продукції озимих зернових культур в господарствах об-

ласті проводиться обстеження посівів за розробленим Інститутом Державним 

стандартом України. Щорічно інститут проводить міжнародні, державні, регі-
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ональні наради, конференції, семінари з питань селекції і насінництва зерно-

вих, зернобобових, круп'яних і олійних культур, технологій їх вирощування, 

способів захисту від шкідників, хвороб і бур'янів. 

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН як суб’єкт насінництва 

виробляє та пропонує споживачам високоякісне насіння вищих категорій 

сортів озимих і ярих зернових, зернобобових культур, батьківських 

компонентів гібридів жита озимого, кукурудзи і соняшнику з оформленням 

ліцензійних договорів на їх використання у відповідності до діючого 

законодавства. Постійний контроль та гарантію його якості забезпечує 

Випробувальна лабораторія насінництва і насіннєзнавства Інституту 

рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН, яка акредитована Національним 

агентством з акредитації України у сфері виконання аналізів з визначення 

посівних якостей насіння сільськогосподарських культур та насіння 

соняшнику. Лабораторія також надає послуги сільгосппідприємствам з 

проведення спектру відповідних аналізів за договорами. 

У даному каталозі наведені основні біологічні та цінні-господарські осо-

бливості 142 сортів і гібридів 15 польових культур селекції ІР іме-

ні  В.Я. Юр’єва НААН. Звертаємо Вашу увагу, що різниця між сортами в 

динаміці росту, формування урожаю, реакції на окремі фактори технології 

вирощування є суттєвою. Тому при виборі сорту слід враховувати, який з 

елементів комплексу продуктивності сорту в конкретних умовах господар-

ства є вирішальним для досягнення максимального потенціалу урожайнос-

ті сорту (гібриду), рекомендуємо особливо звертати  увагу на такі фактори, 

як зимостійкість, посухостійкість, стійкість до основних хвороб, до виля-

гання та технологічність збирання сорту. З метою кращого використання 

природної родючості ґрунтів попередників, добрив, біологічних особливо-

стей сортів в господарствах рекомендовано вирощувати два-три сорти.  

Повна реалізація генетичного потенціалу сортів можлива тільки при ви-

користанні для сівби високоякісного насіння. Сівба насінням низьких генера-

цій загрожує формуванням неоднорідного посіву з несинхронним формуван-

ням продуктивного стеблостою, нерівномірним дозріванням, що призводить 

до зниження урожайності та ефективності вирощування сорту (гібриду). 

Використання високоякісного насіння від оригінатора сорту (гібриду) за-

безпечує одну із основних складових успіху в отриманні високих  і стабільних 

врожаїв. 

Запрошуємо Вас до співпраці!  

 

 

З повагою,  

директор інституту, 

член-кореспондент НААН                                            Л.Н. Кобизєва 
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Пшениця озима  

Triticum L. 

 

Пшениця озима - головна зернова культура України і займає ос-

новне зернове поле близько 6-7 млн. га щорічно. В Харківській об-

ласті висівається близько 500 

тисяч гектар цієї культури. Схі-

дний Лісостеп України відрізня-

ється мінливістю погодних умов 

за роками і періодами року. Фо-

рмування стійкості рослин пше-

ниці озимої до несприятливих 

чинників зимового періоду по-

чинається восени і зумовлено 

комплексом погодних, агротех-

нічних умов та генотипом сорту. 

Основною причиною пошко-

дження посівів є, насамперед, 

низькі температури за відсутності достатнього снігового покриву та 

притерта льодова кірка, яка утворюється внаслідок тривалих відлиг. 

Тому сорти поряд з високою продуктивністю повинні мати високий 

адаптивний потенціал і бути стійкими до несприятливих біо- та абі-

отичних чинників на всіх етапах росту і розвитку рослини.  

У зв'язку з цим, а також враховуючи різний рівень матеріально-

технічного забезпечення і культури землеробства сільгосп-

виробників, селекція пшениці озимої в Інституті рослинництва 

ім. В.Я. Юр'єва НААН ведеться за наступними напрямами. 

Створення сортів «напівінтенсивного» типу для низького і се-

реднього агрофону, придатних для посіву після попередників, які 

пізно збираються (соняшник, кукурудза на зерно), з високим рівнем 

морозо- і зимостійкості (7 – 8 балів), високою посухостійкістю на 

всіх етапах онтогенезу, адаптивністю до пізніх строків сівби, висо-
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кою здатністю до кущення в пізньоосінній та раньовесняний періо-

ди, формуванням крупного колосся, середньорослих (100 – 120 см), 

стійких до хвороб, з високою якістю зерна. За цим напрямом ство-

рені та успішно впроваджуються у виробництво сорти Досконала, 

Дорідна, Приваблива, Привітна, Патріотка, Принада.  

Створення сортів універсального типу, які придатні для виро-

щування по різних попередниках за звичайною та інтенсивною тех-

нологією, морозо- і зимостійких (7 – 7,5 бал), стійких до вилягання і 

хвороб, посухостійких, пластичних до строків сівби, середньорослих 

(90 – 110 см), з високою кущистістю (700 і більше продуктивних па-

гонів на 1 м
2
) та доброю якістю зерна. Ці сорти мають генетично 

обумовлений високий нижній поріг урожайності, що забезпечує 

ефективне використання природної родючості ґрунтів, не потребу-

ють великої кількості мінеральних добрив і, за звичайних умов, за-

ходів боротьби з поширеними хворобами (внаслідок підвищеної 

стійкості) для формування високих і стабільних за роками урожаїв. 

За цим напрямом створені та впроваджуються в виробництво сорти: 

Гордовита, Розкішна, Статна, Фермерка. 

Створення сортів інтенсивного типу для високого рівня агро-

фону, кращий попередник чорний пар з внесенням оптимальних доз 

мінеральних добрив, короткостеблових (80 – 90 см), стійких до ви-

лягання, хвороб, зимостійких, посухостійких, з доброю якістю зер-

на. За цим напрямом створено сорти: Альянс, Запашна, Здобна, Ди-

во, Гармоніка, Краса ланів.  

Сорти пшениці озимої створені в Інституті рослинництва 

ім. В.Я. Юр'єва НААН мають потенціал продуктивності понад 10,0 

т/га, комплексну стійкість до біотичних та абіотичних чинників се-

редовища, високу морозостійкість, що дозволяє отримувати стабіль-

но високі врожаї зерна високої якості. Більшість сортів пшениці 

озимої нашої селекції за показниками якості відносяться до сильних 

пшениць.  
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Сорти пшениці озимої селекції  
 

Показники 

Сорти пшениці 

А
л

ь
я

н
с 

Д
о
ск

о
н

а
л

а
  

Р
о

зк
іш

н
а
 

Д
о
р

ід
н

а
 

С
т
а
т
н

а
 

З
а

п
а

ш
н

а
 

Ф
ер

м
ер

к
а
 

Рік реєстрації 2008 2008 2009 2009 2011 2014 2014 

Рекомендована зона  

вирощування 
С ЛС 

С, 

ЛС, 

П 

С, 

ЛС, 

П 

С, 

ЛС 

С, 

ЛС 

С, 

ЛС 

Тривалість вегетаційного 

періоду, діб 
2298 3300 2298 2297 2297 2299 2298 

Зимостійкість,  

бал 
7,5 8 7 8 7,5 7 7 

Критична температура  

вимерзання, 
0
С 

-17,5 -18 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 

Стійкість до вилягання, бал 9 9 9 8 9 9 9 

Стійкість до посухи, бал 8 8 8 8 8 8 8 

Висота рослин, см 95 108 95 100 90 85 89 

Маса 1000 зерен, г 41 46 41 43 41,3 42,3 43 

Вміст білка, % 14 14 15,7 13,5 13 13,5 14,5 

Вміст сирої клейковини, % 25 27 33 28 27 27 27 

Показник альвеографа, о.а. 370 336 370 390 464 380 431 

Об'єм хліба зі 100 г борош-

на, мл 
680 690 600 660 700 710 750 

Стійкість до кореневих гни-

лей, бал 
8 8 8 8 8 8 8 

Стійкість до борошнистої 

роси, бал 
9 8 9 8 8 8 8 

Стійкість до бурої іржи, бал 7 6 8 8 8 7 7 

Стійкість до септоріозу, бал 7 6 8 7 8 7 7 

Стійкість до фузаріозу коло-

са, бал 
8 8 8 8 8 8 8 

Стійкість до твердої сажки, 

бал 
6 7 8 7 7 7 7 

Стійкість до летючої сажки, 

бал 
7 9 9 8 8 8 8 

Потенційна урожайність зе-

рна, т/га 
11 10 12 10 10 10 11 

Норма висіву 4,5 млн. схожих зерен на 1 га  після пару  

  



11 

Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва 
 

м’якої озимої 
П

р
и

в
а

б
л

и
в

а
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р

и
в

іт
н
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К
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а
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 л
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н
ів

  

П
а
т
р

іо
т
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а
  

Г
а

р
м

о
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ік
а

  

Д
и

в
о

  

П
р
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н

а
д

а
 

В
и

г
а

д
к

а
 

Г
а

й
о

к
 

М
ет

ел
и

ц
я

  

х
а

р
к

ів
сь

к
а
 

П
р

о
н

я
 

2015 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2019 2020 2020 2020 

С,П С 
С, 

ЛС 

С, 

ЛС, 

П 

С, 

ЛС, 

П 

С, 

ЛС 
С,П С 

ЛС, 

П 

ЛС, 

П 
ЛС 

С, 

ЛС, 

П 

3300 2275 2274 2270 2270 2270 2275 2267 2270 2270 2270 2270 

7,5 7,2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 7 7 

-17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -16,5 -17 -17 

8 8 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 

8 8 8 8,5 8,5 9 9 8 8 8 8 8 

107 105 83 80 87 80 92 85 85 95 100 85 

46,2 44,3 44,7 40,2 42 42,3 42 42,1 44,9 45,5 43,2 40 

14 14 13,7 14 13,4 14 14 14 13,1 13 11,5 13,9 

28 29 29 28,1 27,2 28,4 28,5 29,5 26,8 26 21,7 27,5 

294 292 334 310 300 260 280 317 270 327 229 276 

690 790 790 620 680 660 810 740 750 740 720 710 

9 7 7 7 7 7 8 7 9 8 8 8 

8 7 6 8,3 8,4 8,5 8,6 8,3 9 8 8 7 

7 8 7 8,8 8,5 8,7 8,7 8,7 9 8 8 7 

7 6 7 9 9 9 9 9 9 8 8 7 

9 7 7 9 9 8,8 8,5 9 9 8 8 7 

8 6 7 7 7 7 7 8 9 7 7 7 

9 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 

11 11 11 10 10 10 10 10 12 12 12 12 

i 5,5 млн. після непарових попередників 
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 

АЛЬЯНС 

 

 Інтенсивного типу використання, 

невимогливий до умов 

вирощування, винятково 

посухостійкий, високоврожайний 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2008 році для вирощування в Степовій зоні. 

Різновид еритроспермум (erythrospermum). 

Середньостиглий (тривалість вегетаційного періоду 298 діб). 

Висота рослин – 95 см, Зимостійкість підвищена (7,5 балів).  

Посухостійкість висока. У польових умовах толерантний до ос-

новних шкодочинних хвороб.  

Якість зерна відповідає вимогам до сильних пшениць. Маса 1000 

зерен в середньому 41,0 г 

Потенційна врожайність 11,0 т/га.. У 2020 році у конкурсному 

випробуванні IP ім. В. Я.Юр'єва урожайність склала 8,29 т/га, у дос-

лідах лабораторії рослинництва та сортовивчення – 7,38 т/га. У 2019 

р. в ДП «ДГ «Аграрне» на площі 330 га - 6,54 т/га, ННПЦ Миколаїв-

ського НАУ – 7,31 т/га.  

Сорт інтенсивного типу використання. Норма висіву насіння 

становить 4,5 млн. схожих зерен на 1 га по пару i 5,5 млн. за непаро-

вими попередниками. 
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 

ДОСКОНАЛА 

 

 Універсального типу використання,  для 

гірших попередників і пізніх строків 

сівби, винятково морозостійкий.  

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2008 році для вирощування в Лісостеповій 

зон. 

Різновид лютесценс (lutescens). 

Сорт середньостиглий, середньо рослий. 

Винятково зимостійкий сорт (9 балів).  

Толерантний до борошнистої роси, бурої іржі, сажкових хвороб 

та септоріозу. 

Якість зерна відповідає вимогам до сильних пшениць. Маса 1000 

зерен в середньому 46,0 г. 

 Потенційна урожайність 10,0 т/га. Середня урожайність у 2020 

році у конкурсному випробуванні IP ім. В. Я. Юр'єва – 7,68 т/га, у 

дослідах лабораторії рослинництва та сортовивчення – 6,60 т/га. В 

2018 році на демонстраційному полігонах ІСГПС НААН - 9,63 т/га, 

ННПЦ МНАУ – 6,43 т/га,  ДП «ДГ «Красноградське» - 5,96 т/га, 

Полтавська ДС – 5,65 т/га. 

Невибагливий до умов вирощування, рекомендовано для виро-

щування після непарових попередників. Сорт толерантний до пізніх 

строків сівби.  
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 

РОЗКІШНА 

 

 Універсального типу використання, 

високоврожайний, невимогливий до 

умов вирощування 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2009 році  для вирощування в Лісостеповій 

зоні. 

Різновид еритроспермум (erythrospermum).  

Сорт середньостиглий. середньорослий, стійкий до вилягання. 

Зимостійкість підвищена (7 балів). 

В польових умовах толерантний до основних шкодочинних хво-

роб. Якість зерна відмінна. Маса 1000 зерен в середньому 41,0 г 

Потенційна врожайність 12,0 т/га.. У конкурсному випробуванні 

IP ім. В. Я. Юр'єва 2020 року – 7,25 т/га, у дослідах лабораторії рос-

линництва та сортовивчення – 6,99 т/га, на полігонах ІСГПС НААН 

– 9,88 т/га, на ННПЦ МНАУ – 7,74 т/га, ДП «ДГ «Аграрне» - 5,68 

т/га, тов „Алькон - Сервис" (Дніпропетровської області) отримано 

по 7,5 т/га.  

Універсального типу використання, невимогливий до умов ви-

рощування. Придатний для вирощування по різних попередниках, за 

звичайною та інтенсивною технологією. 
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 

ДОРІДНА 

 

 Універсального типу використання, 

невибагливий до умов вирощування, для 

непарових попередників.  

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2009 році для вирощування в Поліській, Лі-

состеповій, Степовій зонах.  

Різновид лютесценс (lutescens). 

Сорт середньостиглий, сорт середньорослий (96–100 см), стій-

кий до вилягання.  

Зимостійкість висока (8 балів).  

Стійкий до борошнистої роси, бурої іржі, снігової плісняви, 

ВЖКЯ. 

Стабільно формує високу якість зерна в усіх зонах вирощуван-

ня. Маса 1000 зерен в середньому 43,0 г.  

Потенційна врожайність 10,0 т/га.. У конкурсному випробуванні 

ІР 2020 року урожайність склала 7,28 т/га. У 2017 році одержано 

урожайність на полігонах: ІСГПС НААН – 8,61 т/га, ІЗЗ НААН – 7,5 

т/га, Миргородської ДСС (Полтавської обл.) – 8,38 т/га.  

Сорт універсального типу використання, невибагливий до умов 

вирощування, рекомендований для вирощування після непарових 

попередників. Сорт відносно невимогливий до пізніх строків сівби. 

При вирощуванні необхідно застосовувати систему захисту рослин 

від хвороб і шкідників. 
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 
СТАТНА 

 

 Універсального типу використання, 

високоврожайний, толерантний до 

основних шкодочинних хвороб 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2011 р. для вирощування в Степовій і Лісос-

теповій зонах. 

Різновид еритроспермум (erythrospermum).  

Середньостиглий, середньорослий (90 см), стійкий до вилягання. 

Зимостійкість підвищена (7,5 балів).  

У польових умовах толерантний до основних хвороб.  

Якість зерна відповідає вимогам до сильних пшениць. Маса 1000 

зерен в середньому 41,3 г. 

Потенційна врожайність - 11,0 т/га.. У конкурсному випробу-

ванні ІР 2020 р. урожайність склала 8,07 т/га,  в лабораторії рослин-

ництва та сортовивчення – 6,19 т/га. У 2017 році на полігонах 

ІСГПС НААН урожайність склала 9,33 т/га, ДП «ДГ «Красноградсь-

ке» - 6,57 т/га, ННПЦ МНАУ – 6,83 т/га.  

Сорт універсального типу використання, невимогливий до умов 

вирощування. Норма висіву – 4,5 млн. схожих зерен на 1 га по пару i 

5,5 млн. за непаровими попередниками.   
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 
ЗАПАШНА 

 

  Інтенсивного типу, високоврожайний 

стійкий до вилягання, толерантний до 

основних шкодочинних хвороб 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2014 р для вирощування в Степовій і Лісос-

теповій зонах.  

Різновид еритроспермум (erythrospermum). 

Сорт середньостиглий, відноситься до короткостеблового типу 

Морозостійкість підвищена (7,5 балів).  

В польових умовах толерантний до основних шкодочинних хво-

роб. Якість зерна відповідає вимогам до сильних пшениць. Маса 

1000 зерен в середньому 42,3 г. 

Потенційна врожайність 11,0 т/га. У конкурсному випробуванні 

ІР 2020 р. урожайність склала 7,34 т/га, у дослідах лабораторії рос-

линництва та сортовивчення – 7,01 т/га, у 2017 році на полігонах 

ІСГПС НААН – 9,95 т/га, ІОК НААН – 5,46 т/га, ННПЦ Миколаїв-

ського НАУ – 6,17 т/га, Синельниківської СДС – 7,08 т/га.  

Сорт інтенсивного типу використання, максимальний врожай 

формує при застосуванні інтенсивної технології та оптимальних доз 

мінеральних добрив.     
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 
ФЕРМЕРКА 

 

 Універсального типу використання, 

стабільно врожайний з відмінною 

якістю зерна 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2014 р для вирощування в Степовій і Лісос-

теповій зонах. 

Різновид еритроспермум (erythrospermum). 

Сорт середньостиглий, середньорослий, стійкий до вилягання.  

Зимостійкість підвищена (7,0 балів). 

В польових умовах толерантний до основних шкодочинних хво-

роб. 

Якість зерна відмінна. Маса 1000 зерен 43,0 г 

Потенційна врожайність 11,0 т/га. Має високу стабільну вро-

жайність. У конкурсному випробуванні ІР 2020 р. урожайність скла-

ла 7,58 т/га, у лабораторії рослинництва та сортовивчення – 7,12 

т/га. У 2017 році на полігонах урожайність склала: ІСГПС НААН – 

9,68 т/га, ННПЦ Миколаївського НАУ – 6,54 т/га, ДП «ДГ «Красно-

градське» - 6,51 т/га.  

Сорт універсального типу використання. При вирощуванні не-

обхідно проводити захист рослин від хвороб і шкідників. Норма ви-

сіву насіння становить 4,5 млн. схожих зерен на 1 га по пару i 5,5 

млн. за непаровими попередниками.  
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 
ПРИВАБЛИВА 

 

 Універсального типу використання, 

високоврожайний, придатний для вирощування 

по всіх попередниках та за інтенсивною 

технологією 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2015 р для вирощування в Лісостеповій зоні.  

Різновид лютесценс (lutescens).  

Сорт середньостиглий, середньорослий (105 – 110 см). 

Морозостійкість підвищена (7,5 балів).  

В польових умовах висока стійкість до борошнистої роси, бурої 

іржі, септоріозу, летючої сажки. 

Якість зерна відповідає вимогам до цінних пшениць. Маса 1000 

зерен в середньому 41,3 г. 

Потенційна врожайність 10 т/га. У конкурсному випробуванні ІР 

2020 р. урожайність склала 8,37 т/га, у лабораторії рослинництва та со-

ртовивчення – 6,49 т/га. На полігонах ННПЦ МНАУ у 2017 році – 6,48 

т/га, 2019 році – 7,97 т/га. в 2015 р. на Маньківській ДСС - 9,5 т/га. 

Сорт невимогливий до умов вирощування. Придатний для виро-

щування по різних попередниках за звичайною та інтенсивною техно-

логією. При вирощуванні необхідно проводити захист рослин від хво-

роб і шкідників. Норма висіву насіння становить 4,5 млн. схожих зе-

рен на 1 га по пару i 5,5 млн. за непаровими попередниками.   
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 

ПРИВІТНА 

 

 Універсального типу використання, 

високоврожайний з високим виходом 

насіння 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2016 р для вирощування в Степовій зоні 

України.  

Різновид лютесценс (lutescens).  

Сорт середньостиглий, середньорослого типу.  

Морозостійкість підвищена (7,5 балів).  

В польових умовах стійкий до борошнистої роси, стеблової іржі, 

фузаріозу колосу, бурої іржі.  

Якість зернавідповідає вимогам до цінних пшениць. Маса 1000 

зерен в середньому 44,8 г.  

Потенційна врожайність 10,0 т/га. У конкурсному випробуванні 

ІР 2020 р. – 7,42 т/га, у лабораторії рослинництва та сортовивчення – 

6,43 т/га, на полігонах: ІСГПС НААН – 7,69 т/га, ННПЦ МНАУ – 

7,48 т/га.  

Сорт невимогливий до умов вирощування. Придатний для ви-

рощування по різних попередниках за звичайною та інтенсивною 

технологією. Характеризується високим виходом насіння (80–90 %).   
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 
 

ЗДОБНА 
 

 Інтенсивного типу використання, 

високоврожайний з високим 

виходом насіння 

 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2016 р для вирощування в Степовій і Лісос-

теповій зонах.  

Різновид еритроспермум (erythrospermum).  

Сорт середньостиглий, короткостеблового типу (90 см), стійкий 

до вилягання.  

Морозостійкість підвищена (7,5 балів).  

В польових умовах толерантний до основних  шкодочинних 

хвороб.  

Якість відповідає вимогам до цінних пшениць. Маса 1000 насі-

нин в середньому 44,7 г.  

Потенційна врожайність 11 т/га. У конкурсному випробуванні 

ІР 2020 р. урожайність склала 8,38 т/га, у лабораторії рослинництва 

та сортовивчення – 7,44 т/га. На полігонах: у 2017 р. ІСГПС НААН - 

10,1 т/га, в 2019 році ННПЦ МНАУ – 7,69 т/га.. У 2020 р. в ДПДГ 

«Кутузівка» СГПС НААН (Харківська обл.) на площі 343 га отри-

мано урожайність 6,83 т/га..  

Сорт інтенсивного типу використання. Для формування високих 

урожаїв зерна необхідно проводити захист рослин від шкідників і 

хвороб. Характеризується високим виходом насіння (80–90 %). 
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 
КРАСА ЛАНІВ 

 

 Ранньостиглий, інтенсивного 

типу використання, 

високоврожайний з високим 

виходом насіння 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2017 р для вирощування в Степовій, Лісосте-

повій та Поліській зонах.  

Різновид еритроспермум (erythrospermum). 

Ранньостиглий короткостебловий сорт, стійкий до вилягання (9 

балів). 

Стійкий до основних шкодочинних хвороб. 

Морозостійкість підвищена 7,5 балів.  

За якістю зерна – сильна пшениця. Маса 1000 зерен в середньо-

му 42,4 г. 

Потенційна врожайність 11 т/га. В 2020 році у конкурсному ви-

пробуванні IP урожайність склала 7,46 т/га, у лабораторії рослинни-

цтва та сортовивчення – 7,36 т/га, на полігонах: ІСГПС НААН – 6,36 

т/га,, ННПЦ МНАУ – 7,98 т/га, ДП ДГ «Красноградське» - 6,36 т/га. 

У дослідах УІЕСР (2017 р.): на Черкаському ОДЦЕСР – 8,8 т/га; 

Дніпропетровському ОДЦЕСР – 7,7 т/га, Івано-Франківському ОД-

ЦЕСР – 7,5 т/га.  

Сорт інтенсивного типу використання. Для формування високих 

урожаїв зерна необхідно проводити захист рослин від шкідників і 

хвороб. Має добре виповнене, але не крупне зерно, що слід врахову-

вати при очистці. 
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 
ПАТРІОТКА 

 

 Універсального типу 

використання, невибагливий до 

умов вирощування 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2017 р для вирощування в Степовій, Лісосте-

повій та Поліській зонах.  

Різновид лютесценс (lutescens).  

Середньорослий сорт, стійкий до вилягання (9 балів). 

Зимостійкість підвищена 7,5 балів.  

Стійкий до основних шкодочинних хвороб. 

За якістю зерна цінна пшениця.  

Високий генетичний потенціал урожайності. В 2020 році у кон-

курс-ному випробуванні ІР – 7,36 т/га, у лабораторії рослинництва 

та сортовивчення – 6,73 т/га, на полігонах: ІСГПС НААН – 6,57 т/га, 

ННПЦ МНАУ – 7,52 т/га, ДП «ДГ «Красноградське» – 6,88 т/га. У 

2017 р. урожайність по зоні Лісостепу становила 6,2 – 8,6 т/га, а по 

зоні Степу– 5,4 – 7,5 т/га  

Сорт універсального типу використання, формує стабільні, ви-

сокі врожаї за попередниками соняшник, стерньові. Норма висіву 

насіння становить 4,5 млн. схожих зерен на 1 га після пару i 5,5 млн. 

після непарових попередників.  
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 
ГАРМОНІКА 

 

 Інтенсивного типу використання, 

стабільно високоврожайний, 

короткостебловий  

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2017 р. для вирощування в Степовій та Лісо-

степовій зонах.  

Різновид еритроспермум (erythrospermum).  

Короткостебловий сорт, стійкий до вилягання.  

Стійкий до основних шкодочинних хвороб, морозостійкість під-

вищена 7,5 балів.  

За якістю зерна цінна пшениця. Маса 1000 зерен в середньому 

42,7 г.  

Потенційна врожайність 10 т/га. У конкурсному випробуванні 

ІР 2020 р. вона складала 7,98 т/га, у лабораторії рослинництва та со-

ртовивчення – 6,78 т/га., на полігонах: ДП «ДГ «Красноградське» – 

6,71 т/га, ІСГПС НААН – 8,87 т/га.  

Сорт інтенсивного типу використання. Для формування високих 

врожаїв зерна необхідно вчасно проводити захист рослин від шкід-

ників і хвороб. Насіння перед сівбою слід протруювати фунгіцидом 

в суміші з інсектицидом. Норма висіву насіння становить 4,5 млн. 

схожих зерен на 1 га по пару i 5,5 млн. за непаровими попередника-

ми. Має добре виповнене, але не крупне зерно, що слід враховувати 

при очистці. 
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 
ДИВО 

 

 Інтенсивного типу використання, 

стабільно високоврожайний, 

короткостебловий  

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні на 2017 р. для вирощування в Степовій та По-

ліській зонах. 

Різновид еритроспермум (erythrospermum). 

Сорт середньостиглий, середньорослий, стійкий до вилягання.  

Морозостійкість вище середньої (6,5 балів). 

В польових умовах має високу стійкість до септоріозу, летючої 

сажки, бурої іржі.  

Якість зерна відповідає вимогам до цінних пшениць.  

Потенційна врожайність 10 т/га. Має високу стабільну врожай-

ність. У конкурсному випробуванні ІР 2020 р. урожайність склала 

7,85 т/га, у лабораторії рослинництва та сортовивчення – 6,39 т/га. В 

2017 р. на Вінницькому ОДЦЕСР становила 10,0 т/га, Тернопільсь-

кому ОДЦЕСР – 8,95 т/га; на полігонах: ІСГЗП НААН–7,65 т/га, 

ІСГПС НААН – 6,67 т/га.  

Сорт універсального типу використання. невибагливий до умов 

вирощування, рекомендований для вирощування після непарових 

попередників. Норма висіву насіння становить 4,5 млн. схожих зе-

рен на 1 га після пару i 5,5 млн. після непарових попередників. 
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 
ПРИНАДА 

 

 Стійкий до вилягання, посухи, 

основних шкодочинних хвороб, 

стабільно врожайний по соня-

шнику та стерньових 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні на 2018 р. для вирощування в Степовій зоні. 

Різновид лютесценс (lutescens). 

Середньорослий сорт (90–100 см), стійкий до вилягання (9 ба-

лів). 

Стійкий до основних шкодочинних хвороб. 

Морозостійкість підвищена (7 балів). 

Якість зерна відповідає вимогам до сильних пшениць. 

Високий генетичний потенціал урожайності. У 2020 р. у конку-

рсному випробуванні ІР урожайність склала 7,75 т/га, на полігонах: 

ІСГПС НААН – 6,80 т/га,, ННПЦ МНАУ – 7,70 т/га, ІСГЗП НААН–

6,52 т/га. В 2018 році у дослідах УІЕСР отримано урожайність на 

Волинському ОДЦЕСР – 7,83 т/га, Сумському ОДЦЕСР – 7,9 т/га, 

Дніпропетровському ОДЦЕСР – 7,22 т/га.  

Рекомендований для вирощування після непарових попередни-

ків. Формує стабільні, високі врожаї за попередниками соняшник, 

стерньові. Норма висіву насіння становить 4,5 млн. схожих зерен на 

1 га після пару i 5,5 млн. за непаровими попередниками. 
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 
ВИГАДКА 

 

 Універсального типу використання, 

короткостебловий,  стійкий до 

вилягання та посухи 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні на 2019 р. для вирощування в Лісостеповій та 

Поліській зонах. 

Різновид еритроспермум (erythrospermum) 

Сорт середньостиглий, середньорослий, стійкий до вилягання. 

Морозостійкість підвищена (7 балів). 

В польових умовах толерантний до основних шкодочинних 

хвороб.  

Якість зерна відповідає вимогам до цінних пшениць.  

Високий генетичний потенціал урожайності. У конкурсному ви-

пробуванні ІР 2020 р. урожайність склала 7,70 т/га, у лабораторії ро-

слинництва та сортовивчення – 7,12 т/га. на полігонах: 

ІСГЗП НААН–7,79 т/га, ІСГПС НААН – 7,46 т/га, СТОВ АФ «Но-

вий шлях» (Харківська обл., Борівський р-н) – 6,19 т/га.  

Сорт універсального типу використання. Придатний для виро-

щування після різних попередників за звичайною та інтенсивною 

технологією. При вирощуванні необхідно проводити захист рослин 

від хвороб і шкідників. Норма висіву насіння становить 4,5 млн. 

схожих зерен на 1 га після пару i 5,5 млн. за непаровими попередни-

ками. 
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 
ГАЙОК 

 

 Інтенсивного типу використання з 

еректоїдним положенням 

прапорцевого листка 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні на 2020 р. для вирощування в Степовій, Лісос-

теповій та Поліській зонах. 

Різновид еритроспермум (erythrospermum). 

Сорт середньостиглий, висота рослин 90 см, стійкий до виля-

гання.  

Морозостійкість вищесередньої (6,5 балів). 

В польових умовах високостійкий до основних шкодочинних 

хвороб.  

Якість зерна відповідає вимогам до сильних пшениць. 

Високий генетичний потенціал урожайності. У конкурсному ви-

пробуванні ІР 2020 року урожайність склала 8,38 т/га. у дослідах 

УІЕСР отримано: на Миколаївському ОДЦЕСР – 7,86 т/га, Вінниць-

кій філії УІЕСР – 8,05 т/га, Сумській філії УІЕСР – 8,03 т/га, Терно-

пільській філії УІЕСР – 9,61 т/га.  

Сорт інтенсивного типу використання. Норма висіву насіння 

становить 4,5 млн. схожих зерен на 1 га по пару i 5,5 млн. за непаро-

вими попередниками.   
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 
МЕТЕЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА 

 

 Універсального типу використання, 

стійкий до основних шкодочинних  

хвороб 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні на 2020 р. для вирощування в Лісостеповій зоні.  

Різновид еритроспермум (erythrospermum). 

Сорт середньостиглий, середньорослий, стійкий до вилягання.  

Морозостійкість підвищена (7,5 балів).  

В польових умовах високостійкий до основних шкодочинних 

хвороб. 

Якість зерна відповідає вимогам до цінних пшениць: 

Високий генетичний потенціал урожайності. У конкурсному ви-

пробуванні ІР 2020 року вона складала 7,27 т/га. У дослідах УІЕСР 

отримано урожайність на Миколаївському ОДЦЕСР – 9,11 т/га, 

Дніпропетровській філії УІЕСР – 7,33 т/га, Волинській філії УІЕСР – 

8,87 т/га, Івано-Франківській філії УІЕСР – 8,19 т/га, на полігоні 

СТОВ АФ «НОВИЙ ШЛЯХ» (Харківська обл., Борівський р-н) – 

5,56 т/га. 

Сорт універсального типу використання. При вирощуванні не-

обхідно проводити захист рослин від хвороб і шкідників. Норма ви-

сіву насіння становить 4,5 млн. схожих зерен на 1 га після пару i 5,5 

млн. за непаровими попередниками.  
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Пшениця м'яка озима 

Triticum aestivum L. 

 
ПРОНЯ 

 

 Універсального типу використання, 

стійкий до основних шкодочинних 

хвороб 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні на 2020 р. для вирощування в Степовій, Лісос-

теповій та Поліській зонах.  

Різновид лютесценс (lutescens). 

Сорт середньостиглий,  стійкий до вилягання.  

Зимостійкість підвищена (7 балів), посухостійкість 8 балів.  

В польових умовах високостійкий до основних шкодочинних 

хвороб. Якість зерна відповідає вимогам цінних пшениць. 

Високий генетичний потенціал урожайності. У конкурсному ви-

пробуванні ІР 2020 року вона складала 8,98 т/га, у дослідах УІЕСР 

отримано: на Дніпропетровському ОДЦЕСР – 8,63 т/га, Вінницько-

му ОДЦЕСР – 9,67 т/га, Черкаському ОДЦЕСР – 8,63 т/га, Чернігів-

ському ОДЦЕСР – 7,82 т/га.  

Сорт універсального типу використання. Рекомендований для 

вирощування після непарових попередників. При вирощуванні не-

обхідно застосовувати систему захисту рослин від хвороб і шкідни-

ків. Норма висіву насіння становить 4,5 млн. схожих зерен на 1 га 

після пару i 5,5 млн. за непаровими попередниками.  
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Пшениця озима м’яка 

Triticum aestivum L. 

 

МОСКАЛЬ 

 

 Універсального типу використання, 

невимогливий до умов вирощування, 

високоврожайний 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2015. Рекомендується для вирощування у 

Степу, Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – еритроспермум (erythrospermum). 

Середньостиглий, вегетаційний період 278-288 діб. Середньоро-

слий, висота рослин 110 см, стебло міцне, стійке до вилягання. 

Зимостійкість висока (8,5 балів). 

В польових умовах толерантний до основних шкодочинних хво-

роб. 

Потенційна врожайність понад 10 т/га. Максимальну врожай-

ність 9,63 т/га зафіксовано в 2014 на Сумському держекспертцентрі. 

Сорт здатний формувати високі врожаї і в Степу: у гостропосушли-

вий 2013 рік на Первомайській держсортостанції Миколаївської об-

ласті одержано 7,13 т/га , у стандарті – 6,21 т/га. 

За борошномельними та хлібопекарськими якостями Москаль 

відповідає вимогам сильної пшениці. 

Для вирощування після різних попередників за звичайною та ін-

тенсивною технологіями. Строки сівби – оптимальні для озимої 

пшениці. 
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Пшениця озима тверда 

Triticum durum Desf. 

 

ШУЛИНДІНКА 

 

 Універсального типу використання, 

невимогливий до умов вирощування, 

високоврожайний, степової 

екологічної групи 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2016. Рекомендується для вирощування у 

Степу, Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – гордеіформе (gordeiforme). 

Середньостиглий, вегетаційний період 275 діб. Низькостебло-

вий, висота рослин 85 см, стебло міцне, стійке до вилягання.  

Зимостійкість середня (7,0 балів).  

Потенційна врожайність зерна становить понад 10,0 т/га. В умо-

вах виробництва (2015 р.) СТОВ «Перемога» Київської область се-

редня урожайність сорту Шулиндінка склала 8,8 т/га на площі 50 га. 

Якість зерна висока, вміст білка 15,5-17,5 %, клейковини – 35 %, 

якість макаронних виробів добра. 

Рекомендується для вирощування після кращих попередників 

(пар, горох). Строки сівби – оптимальні для озимої пшениці. 
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Пшениця озима тверда 

Triticum durum Desf. 

 

ПРИАЗОВСЬКА 

 

 Універсального типу використання, 

невимогливий до умов вирощування, 

високоврожайний, степової екологічної 

групи 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2017. Рекомендується для вирощування у 

Степу, Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – гордеіформе (gordeiforme). 

Середньостиглий, вегетаційний період 275 діб. Низькостебло-

вий, висота рослин 75-90 см, стебло міцне, стійке до вилягання. Зи-

мостійкість середня (7,0 балів).  

Потенційна врожайність зерна становить понад 10,0 т/га. У 2015 р. 

на Маньківській держсортостанції середня урожайність сорту склала 

10,31 т/га. 

Якість зерна висока, вміст білка 15,2-16,8 %, клейковини – 34 %, 

якість макаронних виробів висока. 

Рекомендується для вирощування після кращих попередників 

(пар, горох). Строки сівби – оптимальні для озимої пшениці. 
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Жито озиме 

Secale сereale L. 

 
Сучасним сортам і гібридам жита властива вища врожайність, стій-

кість до вилягання, менша ураженість хворобами. Вони мають достатньо 

високі шанси перевершити за 

врожайністю пшеницю озиму 

за нижчої інтенсивності об-

робітку. Крім того, перевага-

ми жита озимого є:  

- висока зимостійкість 

(критична температура виме-

рзання у жита на 4-5
0
 С ниж-

ча ніж у пшениці). На відміну 

від пшениці жито менше пос-

траждало від весняних моро-

зів 1999-2000 рр. та жорстких умов перезимівлі 2002-2003, 2005-2006 та 

2009-2010 років; 

- менша вибагливість до умов вирощування завдяки більш міцній 

кореневій системі, яка спроможна засвоювати важкорозчинні речовини, 

що забезпечує більш високу стабільність урожаю; 

- менша чутливість до кореневих гнилей, нематод, неуразливість 

твердою та летючою сажкою дають певні переваги при вирощуванні жи-

та в насичених зернових сівозмінах. Жито є добрим попередником для 

інших культур на всіх типах ґрунтів через низькі витрати добрив, насін-

ня, засобів захисту рослин; 

- більш висока посухостійкість. За рахунок більш раннього віднов-

лення вегетації рослини жита встигають засвоїти вологу, яка утворюєть-

ся після танення снігу, та сформувати міцну розгалужену кореневу сис-

тему, яка проникає на глибину до 150 см в ґрунт та спроможна засвоюва-

ти вологу з більш низьких шарів ґрунту. 

У Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні на сьогодні знаходяться чотири гібрида та чотири сорти жита се-

лекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.  

Всі вітчизняні гібриди жита створено в Інституті рослинництва ім. 

В.Я. Юр’єва НААН. 

З 1999 по 2021 рр. створено та передано до державного сортовипро-

бування десять гібридів першого покоління та дві материнських форми – 

прості стерильні гібриди. Чотири внесено до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, два проходять державне 

сортовипробування. 
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Сорти і гібриди жита озимого селекції Інституту рослинництва 

імені В.Я. Юр’єва 

 

Показники 

Занесені до Реєстру сортів рослин України 
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Рік занесення до 

Держреєстру 
2007 2011 2013 2007 2020 2013 2016 2016 

Вегетаційний пері-

од, днів 
325 330 330 325 280 329 328 329 

Висота рослини, см 
100-

120 

110-

130 

115-

130 

115-

130 

120-

130 

120-

140 
125 125 

Маса 1000 зерен, г 35-42 32-38 30-35 35-38 35-36 35-40 35,7 35,9 

Середня врожай-

ність за результа-

тами сортовипро-

бувань (2010-2015 

рр.), т/га 

6,57 7,02 7,53 7,96 9,99 8,13 8,16 8,2 

Стійкість до виля-

гання, балів 
8 7 8 7 7 8 8 8 

Стійкість до обси-

пання, балів 
8 8 8 8 8 8 8 8 

Посухостійкість, 

балів 
8 8 8 8 9 9 8 8 

Зимостійкість, балів 9 8 8 8 8 8 8 8 

Ураженість хворо-

бами  
Толерантність до основних хвороб на рівні 5-10% 

Череззерниця, % 3 2 2 3 3 2 2 2 

Натура зерна, г/л 646 630 640 645 645 660 652 660 

Вміст сирого проте-

їну, % 
9,2 12,2 11,2 11,3 10,6 11,8 11,8 11,9 

Вихід борошна, % 63 61 64 64 63 65 62 63 

Число падіння, с 231 195 307 220 220 230 220 215 

Об'єм хліба з 100 г 

борошна, мл 
370 320 410 350 365 370 352 350 

Загальна хлібопе-

карська оцінка, ба-

лів 

4,9 3,5 4 4,7 4 4,5 4,5 4,6 
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Жито озиме 

Secale сereale L. 

 

ХАМАРКА


 

 

 Сорт з домінантним типом 

короткостебловості, високими 

показниками морозо- та 

зимостійкості  

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у  2007 році для Степової зони. 

Різновидність – вульгаре, vulgare. 

Середньостиглий.  

Висота рослин, 100 – 120 см. 

Стійкість до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі 

висока. 

Морозо- та зимостійкість висока (8–9 балів). 

Посухостійкість висока (7–8 балів). 

Стійкість до ураження борошнистою росою, бурою іржею і сні-

говою пліснявою вища, ніж у стандарту та інших сортів із домінант-

ною короткостебловістю.  

Якість зерна: вміст білка в зерні 10,5 - 12,5 %, натура зерна 680 – 

750 г/л. Об'єм хліба з 100 борошна - в межах 360 - 380 см
3
. 

Потенційна врожайність 7 т/га.  

Сорт не вибагливий до попередників, рекомендована норма ви-

сіву 4 млн. схожих насінин на 1 га. Придатний до прямого збирання. 

Особливості насінництва: просторова ізоляція для насіннєвих 

посівів 2000 м.  



37 

Жито озиме 

Secale сereale L. 

 

ПАМ’ЯТЬ ХУДОЄРКА
 

 

 

 Високоврожайний сорт з 

високими показниками морозо- та 

зимостійкості 

 

Оригінатор Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва  НААН 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2011 рік для Лісостепу, Степу та Полісся. 

Різновид вульгаре, vulgare  

Сорт середньостиглий  

Висота рослин, 100 - 130 см 

Стійкість до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі 

висока. 

Морозо- та зимостійкість висока  (8–9 балів). 

Посухостійкість висока (7–8 балів). 

Толерантний до основних хвороб. 

Зерно крупне, овальне, сіро-зеленого кольору. Маса 1000 зерен 

32 - 38 г. Вміст сирого протеїну - 12,4%. Число падіння 280 – 330 с. 

Хлібопекарські властивості добрі.  

Потенційна врожайність 8,5 т/га 

Сорт не вибагливий до попередників, рекомендована норма ви-

сіву 4 млн. схожих насінин на 1 га. 

Особливості насінництва: просторова ізоляція для насіннєвих 

посівів 2000 м.   
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Жито озиме 

Secale сereale L. 

 

СТОІР
 

 

 Високоврожайний сорт з високими 

показниками морозо- та зимостійкості, 

еталон продуктивності, чоловічий 

компонент гібридів Юпітер та Сатурн 

 

Оригінатор Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва  НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у  2013 рік для Лісостепу та Полісся. 

Різновид вульгаре, vulgare.  

Сорт середньостиглий. Висота рослин - 115 - 130 см. 

Стійкість до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі 

висока. 

Морозо- та зимостійкість висока (8–9 балів). 

Посухостійкість висока (8–9 балів). 

Толерантний до основних хвороб. 

Зерно крупне, овальне, сіро-зеленого кольору. Маса 1000 зерен - 

30 - 35 г. Вміст сирого протеїну складає 11,4 %. Число падіння 220 – 

330 с. Хлібопекарські властивості добрі.  

Потенційна врожайність 9,2 т/га. 

Вищу врожайність забезпечує розміщення сорту по кращих по-

передниках. Рекомендована норма висіву 4 млн. схожих насінин на 

1 га. Придатний до прямого збирання. 

Особливості насінництва: просторова ізоляція для насіннєвих 

посівів 2000 м.  
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Жито озиме 

Secale сereale L. 

 

КАЛІПСО
 

 

 Високоврожайний сорт з високими 

показниками морозо- та 

зимостійкості 

 

Оригінатор Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва  НААН 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2020 рік для Лісостепу.  

Різновид вульгаре, vulgare.  

Сорт середньостиглий. Висота рослин - 127 - 138 см. 

Стійкість до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі 

висока. 

Морозо- та зимостійкість висока (8 балів). 

Посухостійкість висока (8 балів). 

Толерантний до основних хвороб. 

Зерно крупне, овальне, сіро-зеленого кольору. Маса 1000 зерен  

в середньому 37 г. Число падіння 202 с. Вміст сирого протеїну скла-

дає 9,2-10,6 %. Хлібопекарські властивості добрі.  

Потенційна врожайність 8,2 т/га. 

Вищу врожайність забезпечує розміщення сорту по кращих по-

передниках. Рекомендована норма висіву 4 млн. схожих насінин на 

1 га. 

Особливості насінництва: просторова ізоляція для насіннєвих 

посівів 2000 м.   
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Жито озиме 

Secale сereale L. 

 

ДІХАР


 

  

Високоврожайний сорт з 

високими показниками морозо- та 

зимостійкості, чоловічий 

компонент гібридів  

 

Оригінатор Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва  НААН 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2014 рік для Степу, Лісостепу та Полісся. 

Різновид вульгаре, vulgare.  

Сорт середньостиглий. Висота рослин - 115 - 130 см 

Стійкість до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі 

висока.  

Морозо- та зимостійкість висока  (8–9 балів). 

Посухостійкість висока (8–9 балів). 

Толерантний до основних хвороб. 

Зерно крупне, овальне, сіро-зеленого кольору. Маса 1000 зерен 

35 - 38 г. Вміст сирого протеїну складає 10,4 %. Число падіння 220 – 

300 с. Хлібопекарські властивості добрі.  

Потенційна врожайність 8,5 т/га 

Вищу урожайність зерна сорт забезпечує у вологі роки. Рекоме-

ндована норма висіву 4 млн. схожих насінин на 1 га. 

Особливості насінництва: просторова ізоляція для насіннєвих 

посівів 2000 м.  
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Жито озиме 

Secale сereale L. 

 

ХАРЛЕЙ
 

F1 

 

 Перший вітчизняний 

трьохлінійний гібрид,  

високоврожайний, придатний для 

виробництва крупи 

 

Оригінатор Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва  НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2014 рік по зонах Лісостепу та Полісся. 

Різновид вульгаре, vulgare  

Гібрид середньостиглий, вегетаційний період 267 – 284 доби 

Висота рослин, 114 - 121 см 

Стійкість до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі 

висока. 

Морозо- та зимостійкість висока (8 балів). 

Посухостійкість висока (8 балів). 

Толерантний до основних хвороб. 

Зерно крупне, овальне, сіро-зеленого кольору. Маса 1000 зерен 

32 - 34 г. Вміст сирого протеїну складає 10,2-12,1 %. Число падіння 

220 – 280 с. Хлібопекарські властивості добрі.  

Потенційна врожайність 9,0 т/га 

Вищу врожайність забезпечує розміщення гібриду по кращих 

попередниках. Рекомендована норма висіву 3 млн. схожих насінин 

на 1 га. 

Особливості насінництва: просторова ізоляція для ділянок гіб-

ридизації 2000 м.   
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Жито озиме 

Secale сereale L. 

 

САТУРН ® F1 

 

 Високоврожайний гібрид з 

високими показниками морозо- та 

зимостійкості, придатний для 

виробництва крупи 

 

Оригінатор Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва  НААН 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2016 рік для зони Степу  

Різновид вульгаре, vulgare  

Гібрид середньостиглий.  

Висота рослин - 125 - 135 см 

Стійкість до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі 

висока. 

Морозо- та зимостійкість дуже висока  (9 балів). 

Посухостійкість  дуже висока (9 балів). 

Толерантний до основних хвороб. 

Зерно крупне, овальне, сіро-зеленого кольору. Маса 1000 зерен 

30 - 36 г. Вміст сирого протеїну складає 9,0 – 10,4%. Число падіння 

200 – 230 с. Хлібопекарські властивості добрі.  

Потенційна врожайність 10,2 т/га 

Вищу врожайність забезпечує розміщення гібриду по кращих 

попередниках. Рекомендована норма висіву 3 млн. схожих насінин 

на 1 га. 

Особливості насінництва: просторова ізоляція для ділянок гіб-

ридизації  2000 м.   
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Жито озиме 

Secale сereale L. 

 

ЮПІТЕР
®
 F1 

 

 Високоврожайний гібрид з 

високими  показниками морозо- 

та зимостійкості, придатний для 

виробництва крупи 

 

Оригінатор Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва  НААН 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2016 рік у зоні Степу  

Різновид вульгаре, vulgare  

Гібрид середньостиглий, вегетаційний період  265 -267діб 

Висота рослин - 115 - 130 см 

Стійкість до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі 

висока. Морозо- та зимостійкість висока (8–9 балів). 

Посухостійкість висока (8–9 балів). 

Стійкість до хвороб: Толерантність до основних хвороб. 

Зерно крупне, овальне, сіро-зеленого кольору. Маса 1000 зерен 

29 - 32 г. Вміст сирого протеїну складає 9,2-11,3 %. Число падіння 

226 – 230 с. Хлібопекарські властивості добрі. Придатний до вико-

ристання на крупу 

Потенційна врожайність 10,0 т/га 

Вищу врожайність забезпечує розміщення гібриду по кращих 

попередниках. Рекомендована норма висіву 3млн. схожих насінин 

на 1га. 

Особливості насінництва: просторова ізоляція для ділянок гіб-

ридизації  2000 м.   



44 

Жито озиме 

Secale сereale L. 

 

ХАНТЕР
 

F1 

 

 Високоврожайний гібрид з 

високими  показниками морозо- 

та зимостійкості 

 

Оригінатор Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва  НААН 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2020 рік для зони Лісостепу  

Різновид вульгаре, vulgare  

Гібрид середньостиглий  вегетаційний період 277-282 доби. 

Висота рослин - 115 - 130 см. 

Стійкість до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі 

висока.  

Морозо- та зимостійкість висока  (8–9 балів). 

Посухостійкість висока (7–8 балів). 

Стійкість до хвороб: Толерантність до основних хвороб. 

Зерно крупне, овальне, сіро-зеленого кольору. Маса 1000 зерен 

в середньому 35,5 г. Вміст сирого протеїну складає 9,7-10,7 %. Чис-

ло падіння 180-200 с. Хлібопекарські властивості добрі.  

Потенційна врожайність 9,0 т/га 

Вищу врожайність забезпечує розміщення гібриду по кращих 

попередниках. Рекомендована норма висіву 3 млн. схожих насінин 

на 1 га. 

Особливості насінництва: просторова ізоляція для ділянок гіб-

ридизації 2000 м.  
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

Тритикале є першою, штучно створеною зерновою і кормовою 

культурою, отриманою схрещуванням пшениці (Triticum) з житом 

(Secale). Для тритикале притаманне унікальне сполучення окремих 

господарсько-біологічних показників батьківських форм пшениці і 

жита: високий потенціал урожайності зерна і зеленої маси, посилені 

адаптивні властивості, імунітет до грибкових захворювань, більший 

вміст білка і лізину в зерні та основних поживних речовин у зеленій 

масі. Тритикале заслужено визнається найбільш пристосованою ку-

льтурою для біологізації сільськогосподарського. виробництва. 

Сучасний етап селекції озимих тритикале в Інституті рослинни-

цтва ім. В.Я. Юр᾽єва НААН пов'язаний переважно з міжлінійними 

схрещуванями гексаплоїдних амфідиплоїдів різного типу розвитку і 

рівня якості, випробуванням гібридних популяцій і ліній в контрас-

тних агроекологічних зонах, створенням багатолінійних сортів на 

основі одної або декількох гібридних комбінацій. 

Одержано зернові тритикале з високою морозо- і зимостійкістю. 

Створено сорти озимого тритикале із стабільно високими хлібопе-

карськими властивостями.  

На майбутнє передбачено створення більш врожайних (вище 

12,0 т/га) зернових сортів, спеціалізованих за напрямками викорис-

тання (фураж, хліб, кондитерські вироби, спирт, пиво, тощо), ози-

мих тритикале універсального призначення, сортів тритикале дво-

ручок з підвищеним рівнем морозостійкості, високою якістю зерна: 

білка 14-16%, клейковини 28-34%, ІДК 65-75 о.п., об'ємом хліба 550-

650 мл. 
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Сорти тритикале озимого 

Показники 

А
м
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Г
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Н
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о
р

 

Рік внесення до 
Держреєстру 

2001 2004 2007 2008 2012 2014 2014 2014 2016 

Рекомендована 
зона для виро-
щування 

СЛП ЛП СЛП ЛП ЛП ЛП ЛП ЛП СЛ 

Тривалість  
вегетаційного 
періоду, діб 

279 282 280 280 280 282 280 281 282,5 

Зимостійкість, 
бал 

8,2 8,2 7,5-8 7,5 8,0-9 8,0-9 7,5-8 8,0-9 7,5 

Висота рослин, 
см 

90-130 90-140 132,5 120 110 137 110 130 125 

Стійкість до 
вилягання, бал 

9 9 9 9 8 9 9 9 9 

Стійкість до 
посухи, бал 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Стійкість до 
хвороб, бал 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Середня вро-
жайність, т/га 

5,05 5,91 6,21 5,88 6,75 5,93-8,10 5,45-8,25 5,68-9,56 7,37 

Маса  
1000 зерен, г 

45-60 55-60 48,5 40-52 54-58 40-46 40-52 45-55 44 

Вміст білка в 
зерні, % 

13,5 12 12 11,8 11,5 12,3 13,2 13 11,5-13,0 

Вміст клейко-
вини в борош-
ні, % 

22 21,3 18-26 18,8 20 26 21,5 22,7 18-22 

ВДК, од 
147 70 65-75 49,2 63 147 60 75 52,5 

Сила борошна 
(альвеограф), 
о.а. 

85 51 105 193 145 80 245 51 150-210 

Пружність тіс-
та, мм 

49 48 80 71,4 60 78 85 48 70 

Розтяжість, мм 46 62 41 74,4 90 66 75 62 90-110 

Об'єм хліба зі 
100 г борошна, 
мл 

370 456 435 530 375 375 575 510 580-630 

Загальна хлібо-
пекарська оцін-
ка, бал 

5,3 8,5 7,5-8,0 9 6,75 6,1 9 8,55 9 

Потенційна 
урожайність, 
т/га 9 10 9 10 10 10 10 11 10 
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селекції Інституту рослинництва 

Д
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й
 

2018 2018 2018 2018 2019 2020 2020 2020 2021 

СЛП СЛП П СЛП П ЛП ЛП ЛП ЛП 

280 280 282 282 280 281 283 282 245 

8,5 7,5 8,5 7,5 8 9 8,5 7,5-8 8 

137 135 170 130 90 140-170 100 95-110 126 

8 7,5 7 7,5 9 8 9 9 7 

9 8 9 8 8,5 9 9 9 8 

8,5 8,5 9 8,5 8,5 8,0-9 9 8,0-9 9 

7,93 8,75 7,5 8,25 9,22 9,0-12 9,0-12 7,0-12 8,62 

43,1 41,5 45 41,3 44,7 42-45 45 42-46 44 

13,8 12,8 14,3 12,8 12,3 13,5 14,2 14,5 12,5 

20 18,8 21,3 25 20,5 21 26 26 20 

63 49,2 70 90 58 76 72 73 50 

145 160 51 80 172 120 180-230 200 80 

60 67 48 78 66 65 66 67 65 

85 70 62 69 80 68 68 70 70 

385 510 456 580-650 680-790 447 700 600 450 

6,7 8,5 8,5 8,5 9 8 9 8,5 8 

10 10 

зерна – 

8,5 ; зел. 

маси – 

70 

10 12 9 12 

12,5 (7 у 

весня-

ному 

посіві) 

12 
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

АМФІДИПЛОЇД 256 

 

 

 Кормового, фуражного та 

технічного використання 

 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Рік реєстрації – 2001.  

Рекомендується для вирощування у Степу, Лісостепу та на По-

ліссі. Середньопізній. 

Різновид – мільтурум (milturum). 

Вегетаційний період 278 – 289 днів, висота рослин 90 – 130 см, 

посухостійкий, зимостійкість висока (8,0 – 8,5 балів). 

Високопродуктивний, потенційна врожайність зерна становить 

10,0 т/га, а зеленої маси – 60 т/га. Якість зерна і зеленої маси високі. 

Вміст білка в зерні – 13,5%, крохмалю – 68%. Вихід спирту із 1 т 

шроту – 460 л.  

Сорт не вимогливий до ґрунтів та попередників. Строки сівби – 

5 – 25 вересня. Норма висіву – 3-4,5 млн. схожих насінин на 1 га в 

залежності від строків сівби та попередників.  
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

ГАРНЕ 

 

 Особливо високо витривалий 

до низьких агрофонів та відхи-

лень в технологіях вирощуван-

ня. 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН. Рік 

реєстрації – 2004.  

Рекомендується для вирощування у Лісостепу та Поліссі.  

Різновид – лютесценс (lutescens). 

Середньопізній. Зимостійкість висока (8,0 – 8,5 балів), посухос-

тійкий, високостійкий до вилягання та листостеблових хвороб. 

Потенційна врожайність зерна становить 10,0 т/га, зеленої маси 

– 60 т/га. 

Якість зерна і зеленої маси високі. Вміст білка в зерні – 13,8%, 

крохмалю – 67%. Вихід спирту із 1 т шроту – 458 л. 

Рекомендується для посіву по зайнятих парах, багаторічних тра-

вах, кукурудзі на силос. Строк сівби  1 – 15 вересня. Норма висіву 

2,5-4,5 млн. схожих насінин на 1 га в залежності від строків сівби і 

попередників. 
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

 

РАТНЕ 

 

 Універсального призначення для 

середніх і низьких агрофонів 

 

 

Оригінатори: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН; 

Волинська державна с.-г. дослідна станція. 

Рік реєстрації – 2007. Рекомендується для вирощування у Степу, 

Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – лютесценс (lutescens). 

Середньостиглий, вегетаційний період 275-285 діб, висота рос-

лин 125-140 см, стебло міцне, стійке до вилягання. Зимостійкість пі-

двищена (7,5 – 8,0 балів). 

Потенційна врожайність зерна становить 10,0 т/га, зеленої маси 

– 55 т/га. 

Якість зерна і зеленої маси високі. Вміст білка в зерні – 13,3%, 

крохмалю – 68%. Вихід спирту із 1 т шроту – 462 л. 

Для посіву на середніх і низьких агрофонах. Оптимальні строки 

сівби – 1-15 вересня. Норма висіву 3-5 млн. схожих насінин на 1 га в 

залежності від строків сівби і попередників. 
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

 

РАРИТЕТ 

 

 Стійкий до вилягання, 

хлібопекарського призначення 

 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Рік реєстрації – 2008.  

Рекомендується для вирощування у Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – лютесценс (lutescens). 

Середньостиглий. 

Висота рослин 110 – 130 см, стебло міцне, стійке до вилягання. 

Зимостійкість вище середньої (7,5 бала). 

Борошномельні та хлібопекарські якості зерна високі. Вміст бі-

лка в зерні – 13,5– 14,9%, сирої клейковини – 24-28%, ІДК – 50 о.п., 

сила борошна – 220–230 о.а., об’єм хліба без поліпшувачів – 550-650 

мл, загальна хлібопекарська оцінка – 9 балів. 

Потенційна врожайність зерна становить 10,0 т/га. 

Рекомендується для посіву на зайнятих парах; після багаторіч-

них трав або після кукурудзи на силос. Оптимальні строки сівби 1 – 

15 вересня. Норми висіву 3,0-5,0 млн. схожих насінин на 1 га залеж-

но від строків посіву і попередників. 
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

 

ХАРРОЗА 

 

 Високоврожайний з високими 

кормовими якостями 

 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Рік реєстрації – 2012.  

Рекомендується для вирощування у Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – феругинеум (ferrugineum). 

Середньостиглий. Вегетаційний період 275 – 286 днів, серед-

ньорослий (100 – 120 см), стійкий до вилягання. Зимо- та посухос-

тійкість підвищені. 

Якість зерна висока. Вміст білка в зерні – 14,2%, крохмалю – 

68%. Вихід спирту із 1 т шроту – 465 л.  

Потенційна врожайність зерна становить 10,0 т/га. 

Кращі попередники – зайняті пари, горох, багаторічні трави, ку-

курудза на силос. Підготовка ґрунту, строки сівби і норми висіву 

аналогічні озимій м’якій пшениці. 
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

 

ШАЛАНДА 

 

 Високоврожайний з високими 

кормовими якостями 

 

 

Оригінатори: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН; 

Волинська державна с.-г. дослідна станція. 

Рік реєстрації – 2014.  

Рекомендується для вирощування у Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – еритроспермум (erythrospermum). 

Середньостиглий. Висота рослин 130-145см, стебло міцне, стій-

ке до вилягання. Зимостійкість – 8-9 балів. 

Якість зерна і зеленої маси високі. Вміст білка в зерні – 14,5%, 

крохмалю – 65%. Вихід спирту із 1 т шроту – 455 л.  

Потенційна врожайність зерна становить 10,0 т/га, зеленої маси 

– 65 т/га. 

Рекомендується для непарових попередників. Строк сівби опти-

мальний для зони. Норма висіву 4,5-5,5 млн. схожих насінин на 1 га 

в залежності від строків сівби та попередників. 
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

 

АМОС 

 

 Високоврожайний з високими 

хлібопекарськими якостями 

 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Рік реєстрації – 2014.  

Рекомендується для вирощування у Лісостепу та Поліссі. 

Різновид –  лютесценс (lutescens). 

Середньостиглий. Висота рослин 110–130 см, стебло міцне, 

стійке до вилягання. Зимостійкість – підвищена (7,5–8,0 балів). 

Борошномельні та хлібопекарські якості зерна високі. Вміст бі-

лка в зерні – 13,5– 14,5%, сирої клейковини – 24-28%, ІДК – 50 о.п., 

сила борошна – 220–230 о.а., об’єм хліба без поліпшувачів – 600-

650 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 9 балів. 

Потенційна врожайність зерна становить 10,0 т/га. 

Розміщувати після кращих попередників - пар, багаторічні тра-

ви, горох, кукурудза на силос. 

Строки сівби оптимальні для зони. Норма висіву 4,5-5,5 млн  

схожих насінин на 1 га в залежності від строків сівби та 

попередників. 
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

 

БУКЕТ 

 

 Універсального призначення 

для непарових попередників 

 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Рік реєстрації – 2014. 

Рекомендується для вирощування у Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – еритроспермум (erythrospermum). 

Зимостійкість дуже висока, високостійкий до посухи, бурої, жо-

втої та стеблової іржі, твердої сажки, борошнистої роси.  

Потенційна врожайність зерна становить 10,0 т/га, зеленої маси 

– 60 т/га. 

Якість зерна і зеленої маси високі. Вміст білка в зерні – 13,8%, 

крохмалю – 67%. Вихід спирту із 1 т шроту – 458 л. 

Для посіву після непарових попередників. Строки сівби оптима-

льні для зони. Норма висіву 4,5-5,5 млн. схожих насінин на 1 га в за-

лежності від строків сівби і попередників. 
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

 

НІКАНОР 

 

 Високоврожайний з високими 

хлібопекарськими якостями, 

невибагливий до строків сівби 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Рік реєстрації – 2016.  

Рекомендується для вирощування у Степу, Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – лютесценс (lutescens). 

Середньостиглий, вегетаційний період 278-288 діб. Середньоро-

слий, висота рослин 110-140 см. Стебло міцне, стійке до вилягання. 

Зимостійкість вище середньої (7,5 балів). 

Борошномельні та хлібопекарські якості зерна високі. Вміст бі-

лка в зерні – 13,5– 14,9%, сирої клейковини – 24-28%, ІДК – 50 о.п., 

сила борошна – 220–230 о.а., об’єм хліба без поліпшувачів – 550-

650 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 9 балів. 

Потенційна врожайність зерна становить 10,0 т/га. 

Для посіву на зайнятих парах, після кукурудзи на силос, соняш-

нику, багаторічних трав. Невибагливий до строків сівби. Норма ви-

сіву 4,0-6,0 млн. схожих насінин на 1 га в залежності від строків сів-

би і попередників. 
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

ДОНЕЦЬ 

 

 Високоадаптивний кормовий,  

фуражного та технічного 

використання 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Рік реєстрації – 2018.  

Рекомендується для вирощування у Степу, Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – барбаросса (barbarossa). Середньостиглий. Висота 

рослини 140-175 см. Стійкий до вилягання (8 балів). 

Зимо- і посухостійкість високі (9 балів).  

Стійкість до хвороб – 8-9 балів. 

Зерно виповнене, овально-видовжене. Маса 1000 зерен – 40–

45 г. 

Потенційна врожайність зерна становить понад 10,0 т/га, зеленої 

маси – 55–65 т/га.  

Якість зерна і зеленої маси високі. Вміст білка в зерні – 13,5–

14,8%, крохмалю – 65-67%. Вихід спирту із 1 т шроту – 458 л. 

Для посіву після непарових попередників. Строки сівби оптима-

льні для зони. Норма висіву на зелений корм – 3,5 млн./га, на зерно 

– 4,5-5,5 млн./га. 

  



58 

Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

ПЛАСТУН ВОЛИНСЬКИЙ 

 

 Посухостійкий, універсального 

призначення 

 

Оригінатори: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН; 

Волинська державна с.-г. дослідна станція. 

Рік реєстрації – 2018. Рекомендується для вирощування у Степу, 

Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – лютесценс (lutescens). 

Середньостиглий. Висота рослини 115-135 см. Стійкий до виля-

гання (8 балів). 

Зимостійкість вищесередня, посухостійкість висока. 

Зерно виповнене, овально-видовжене, маса 1000 зерен – 41-45 г. 

Борошномельні та хлібопекарські якості зерна високі. Вміст білка в 

зерні – 12,8– 14,5%, сирої клейковини – 24-28%, ІДК – 65 о.п., сила 

борошна – 180 о.а., об’єм хліба без поліпшувачів – 620 мл, загальна 

хлібопекарська оцінка – 8,5 балів. 

Потенційна врожайність зерна становить 10,0 т/га , урожайність 

зеленої маси – 50,0 т/га. 

Кращі попередники – горох, багаторічні трави, кукурудза на си-

лос.  Строки сівби оптимальні для зони. Норма висіву – 4,2-5,0 

млн./га. 
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

ПАВЛОДАРСЬКИЙ 

 

 Посухостійкий, кормового та 

фуражного використання 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Рік реєстрації – 2019.  

Рекомендується для вирощування у зонах Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – лютесценс (lutescens). 

Середньостиглий. Висота рослини 170 см. Зерно виповнене, 

овально-видовжене. Маса 1000 зерен – 45 г. Стійкість до вилягання 

(7,5 балів). 

Зимостійкість висока (9 балів), посухостійкість висока (9 балів).  

Стійкість до хвороб – 8-9 балів.  

Якість зерна і зеленої маси високі. Вміст білка в зерні – 14,2%, 

крохмалю – 67%. Вихід спирту із 1 т шроту – 460 л.  

Потенційна врожайність зерна становить після непарових попе-

редників 8,5 т/га, урожайність зеленої маси – 75,0 т/га. 

Сорт дуже витривалий до складних попередників та пізніх стро-

ків сівби. Норма висіву на зерно становить 4,5 млн/га, на зелений 

корм – 3 млн/га. 
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

ЯРОСЛАВА  

 

 Сорт тритикале озимого та 

ярого типів розвитку 

універсального призначення 

 

Оригінатори: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН; 

Волинська державна с.-г. дослідна станція. 

Зареєстрований у 2019 році як сорт озимого тритикале для по-

ширення у зонах Степу, Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – лютесценс (lutescens). 

Середньостиглий. Висота рослини 110-140 см. Стійкість до ви-

лягання після парових попередників 9 балів. Зимостійкість – 7,5 – 

8,0 балів, посухостійкість висока (9 балів), стійкість до хвороб – 8,5 

– 9,0 балів.  

Зерно виповнене, овально-видовжене, маса 1000 зерен – 40-43 г. 

Борошномельні та хлібопекарські якості зерна високі. Вміст білка в 

зерні – 12,8– 14,5 %, сирої клейковини – 24-28 %, ІДК – 60 о.п., сила 

борошна – 180 о.а., об’єм хліба без поліпшувачів – 600 мл, загальна 

хлібопекарська оцінка – 8,5 балів. 

Урожайність зерна за осінньої сівби понад 10,0 т/га, а за весня-

ної – 6,0 т/га. Урожайність зеленої маси – 40–65 т/га. 

Сорт дуже витривалий до гірших попередників та пізніх строків 

сівби. Норма висіву на зерно становить 4,5 млн./га, на зелений корм 

– 3 млн./га. 
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

ТИМОФІЙ 

 

 Низькостебловий, з високими 

хлібопекарськими властивостями 

 

Оригінатори: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН; 

Волинська державна с.-г. дослідна станція. 

Рік реєстрації – 2019. Рекомендується для вирощування на По-

ліссі. 

Різновид – суберитроспермум (suberythrospermum). 

Середньостиглий. Висота рослини 80-95 см. Стійкість до виля-

гання 9 балів. Зимостійкість підвищена (8,5 балів), посухостійкість 

висока (9 балів). 

Зерно виповнене, видовжене, маса 1000 зерен – 45-48 г. Борош-

номельні та хлібопекарські якості зерна високі. Вміст білка в зерні – 

12,3 – 14,9%, сирої клейковини – 29-34%, ІДК – 60 о.п., сила борош-

на – 210 о.а., об’єм хліба без поліпшувачів – 700 мл, загальна хлібо-

пекарська оцінка – 9 балів. 

Потенційна врожайність зерна становить 12,0 т/га. Високу вро-

жайність та якість клейковини, тіста й хліба сорту Тимофій підтвер-

джено в дослідах Каліфорнійського університету Девіса (США, 2019 

р.). Серед 200 сортів тритикале сорт Тимофій за хлібопекарськими 

властивостями зайняв перше місце із об’ємом хліба 740 мл за вро-

жайності зерна на богарі 5,2 – 7,1 т/га та 11,8 – 12,9 т/га на зрошенні 

(штати Каліфорнія та Колорадо, 2019 р.).   

Рекомендується для парових і кращих попередників (горох, кар-

топля, багаторічні трави, кукурудза на силос). Строки сівби оптима-

льні для зони. Норма висіву – 5-6 млн./га.  



62 

Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

ЛЕОНТІЙ 

 

 Кормового, фуражного та 

технічного використання 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН.  

Рік реєстрації – 2020.  

Рекомендується для вирощування у Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – лютесценс (lutescens).  

Середньостиглий. Висота рослин – 140-170 см. Стійкість до ви-

лягання – 8 балів. 

Зимостійкість – 9 балів.  

Високостійкий до посухи, бурої, жовтої та стеблової іржі, твер-

дої сажки, борошнистої роси. Слабко уражується, кореневими гни-

лями та фузаріозом (8–9 балів). 

Зерно виповнене, овально-видовжене. Маса 1000 зерен – 42–

45 г. 

Потенційна врожайність зерна становить понад 9,0 т/га, зеленої 

маси – 60 т/га. Якість зерна і зеленої маси високі. Вміст білка в зерні 

– 13,5%, крохмалю – 68%. Вихід спирту із 1 т шроту – 460 л.  

Витривалий до гірших попередників, супіщаних і торфових ґру-

нтів. Норма висіву на зелений корм – 3,5 ; – на зерно 4,5–5,5 млн. 

схожих насінин на 1 га.   



63 

Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

ОЛЕКСАНДРА  

 

 Перший в Україні сорт тритикале 

альтернативного типу розвитку 

(дворучка) хлібопекарського, 

фуражного та технічного 

використання 

 

Оригінатори: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН; 

Волинська державна с.-г. дослідна станція.  

Рік реєстрації – 2020. Рекомендується для вирощування у Лісос-

тепу та Поліссі за осінньої та весняної сівби. 

Різновид – суберитроспермум (suberythrospermum). 

Середньостиглий за осінньої сівби, середньопізній – за весняної. 

Висота рослини 95-110 см. Стійкість до вилягання 9 балів. 

Зимостійкість – 7,5 – 8,0 балів, посухостійкість висока (9 балів), 

стійкість до хвороб – 8,5 – 9,0 балів.  

Зерно виповнене, видовжене, гладеньке, маса 1000 зерен – 42-46 

г. Борошномельні та хлібопекарські якості зерна високі. Вміст білка 

в зерні – 13,0– 16,0%, сирої клейковини – 28-34%, ІДК – 50 о.п., сила 

борошна – 200 о.а., об’єм хліба без поліпшувачів – 600 мл, загальна 

хлібопекарська оцінка – 8,5 балів. 

Потенційна врожайність зерна висока за осінньої сівби  стано-

вить понад 12,0 т/га, а за весняної – понад 7,0 га.  

Сорт дуже витривалий до складних попередників. Норма висіву 

за осінньої сівби – 4,5 млн/га, весняної – 5,5 млн/га. 
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ЄЛАНЬ 

 

 Хлібопекарського, фуражного та 

технічного використання 

альтернативного типу розвитку 

(дворучка) 

 

Оригінатори: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН; 

Волинська державна с.-г. дослідна станція.  

Рік реєстрації – 2020.  

Рекомендується для вирощування у Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – суберитроспермум (suberythrospermum). 

Середньостиглий. Висота рослини 100 см. Стійкість до виляган-

ня 9 балів. Зимостійкість підвищена (8,5 балів), посухостійкість ви-

сока (9 балів). 

Високостійкий до посухи, бурої, жовтої та стеблової іржі, саж-

ки, борошнистої роси.  

Зерно виповнене, овально-видовжене, гладеньке, маса 1000 зе-

рен – 45 г. Борошномельні та хлібопекарські якості зерна високі. 

Вміст білка в зерні – 13,5– 14,9%, сирої клейковини – 24-28%, ІДК – 

50 о.п., сила борошна – 180 –230 о.а., об’єм хліба без поліпшувачів – 

700 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 9 балів. 

Потенційна врожайність зерна становить 12,0 т/га. Виявляє ви-

соку врожайність незалежно від строків посіву. В сортовипробуван-

ні в  середньому за 5 років урожайність склала 10,4 т/га.  

Сорт витривалий до пізніх строків сівби та непарових поперед-

ників. Норма висіву – 4,5-5,0 млн./га.  

Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 
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Тритикале озиме 

Triticosecale Witt 

 

ПІДЗИМОК ХАРКІВСЬКИЙ 

 

 Фуражного та технічного використання, з 

підвищеною урожайністю та адаптивністю,  

придатний до пізньоосінньої сівби 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН. 

Рік реєстрації – 2021 р. 

Різновид – еритроспермум (erythrospermum). 

Середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду – 245 діб. 

Середньорослий, висота рослин – 126 см. Підвищена стійкість проти 

вилягання (7 балів), стійкий проти осипання (9 балів), проростання 

(9 балів). 

Зимостійкість – 8 балів. Посухостійкість – 8 балів. 

Стійкість до сажкових хвороб – 9 балів, до борошнистої роси – 9 

балів, бурої листкової іржі – 7 балів, до септоріозу листя – 7 балів. 

Зерно добре виповнене (9 балів), видовжене, маса 1000 зерен 

44,0 г. Середня урожайність при пізньоосінньому посіві становить 

8,62 т/га, що стабільно перевищує стандарт (в середньому на 

1,29 т/га). Потенціал урожайності 12 т/га. Підвищена адаптивність 

забезпечується за рахунок холодостійкості та посухостійкості. Має 

вирівняний густий стеблостій (оцінка при достиганні 9 балів). Стій-

кість проти вилягання  7 –  8 балів. Вміст білка в зерні 12,5%, вміст 

крохмалю 63,5%.  

Придатний до вирощування в усіх зонах України. Норма висіву 4,5 

– 5,0 млн. схожих зерен на 1 га. Сорт є більш перспективним для виро-

щування в посушливих степових регіонах при пізніх оптимальних 

строках, пізньому осінньому та зимовому висіві у «лютневі вікна». 
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Пшениця яра 

Triticum L. 

 

Для максимальної реалізації потенційних можливостей сортів 

пшениці ярої як за врожаєм, так і за якістю зерна, необхідною умо-

вою є своєчасне та якісне виконання усіх технологічних прийомів 

вирощування.  

Кращими попередниками пшениці ярої для зони Лісостепу є паро-

ва озимина, чисті від бур’янів просапні (кукурудза на зелений корм і 

силос, картопля, баштанні, цукровий буряк у вологий рік), широкорядні 

посіви круп’яних, горох, однорічні злаково-бобові суміші, пласт і обо-

рот пласта багаторічних трав; для Степу – парова озимина, кукурудза 

на зелений корм і силос, горох, чистий пар, баштанні. 

Пшениця яра вимоглива до режиму живлення, особливо тверда. 

Для отримання зерна з високою якістю ефективні прикореневе пі-

дживлення NO2 –30 кг/га д.р. за наявності вологи у посівному шарі 

ґрунту і позакореневе підживлення 15-20 % розчином сечовини в 

дозі NO2 –15 кг/га на VIII – Х етапах органогенезу наземними опри-

скувачами по технологічній колії.  

Успішне вирощування пшениці ярої в умовах недостатнього і 

нестабільного зволоження ґрунту в значній мірі залежить від своє-

часного і якісного проведення польових робіт. Навесні, після дости-

гання фізичної стиглості поверхні ґрунту, проводиться передпосів-

ний обробіток по класичній схемі – боронування зябу і передпосівна 

культивація.  

Сівба проводиться в перші дні весняних польових робіт. 

Обов’язковим є протруювання насіння тими ж препаратами і в тій 
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же концентрації, які використовуються для пшениці озимої. Кращий 

спосіб сівби – рядковий.  

Для знищення бур’янів у фазу кущіння посіви пшениці ярої об-

робляють гербіцидами групи 2,4-Д, Діаленом або Гранстаром. Для 

захисту посівів використовують ті ж препарати, що рекомендовані 

для пшениці озимої.  
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Сорти пшениці ярої 

 

Назва сорту 
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Г
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я
 

С
п
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щ

и
н

а 

Рік занесення до Держреєс-

тру 
2002 2003 2004 2005 2006 

Рекомендована зона виро-

щування 
С Л Л С С  

Тривалість періоду сходи-

повна стиглість, діб 
80-90 90-95 90-110 95-110 90-100 

Висота рослин, см 85-110 95-100 85-100 95-105 95-100 

Маса 1000 зерен, г 38-43 38-40 40-45 35-38 42-45 

Вміст білка в зерні, % 14,0-16,1 13,1-15,2 14,2-16,5 14,3-15,2 15,0-16,5 

Вміст сирої клейковини, % 
33,0-

36,0 

33,0-

35,0 

32,0-

36,0 

33,0-

35,3 

33,0-

36,0 

Загальна скловидність, % 92 47 74 63 89 

Натура зерна, г/л 795 811 792 773 787 

Показник альвеографа, о. а. 128 218 253 269 177 

Обємний вихід хліба, мл 410 516 523 555 430 

Посухостійкість, бал 8 7 7 8 8 

Стійкість до вилягання, бал 6 8 8 6 8 

Стійкість до летючої саж-

ки, бал 
7 7 7 7 8 

Стійкість до твердої сажки, 

бал 
8 5 8 8 8 

Стійкість до бурої іржі, бал 8 8 6 4 6 

Стійкість до септоріозу, 

бал 
5 7 6 7 7 

Стійкість до фузаріозу ко-

лоса, бал 
6 6 6 5 6 

Стійкість до кореневих 

гнилей, бал 
6 5 7 6 6 

Стійкість до борошнистої 

роси, бал 
6 8 6 5 6 

Стійкість до внутрішньос-

теблових шкідників, бал 
4 4 3 3 3 

Потенційна врожайність: 

зерна т/га 
4,7 5,5 5,5 5,3 5,3 

Норма висіву, млн схожих 

зерен на 1 га 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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селекції Інституту рослинництва 
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Г
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Д
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2008 2014 2014 2018 2015 2020 2019 2019 

Л П С С С Л СЛ Л Л 

100-105 90-100 95-105 105 
100-

110 
106 98 101 

95-100 95-100 90-100 95-105 85-100 88 96 90 

42-44 36-42 37-42 39-41 30-34 42,9 48,4 48,0 

13,9-15,5 14,4-15,8 13,6-15,6 13,3-14,8 15,3-17,2 10,2 15,0 13,5-15,5 

31,0-34,0 31,0-34,0 32,0-34,3 
30,5-

32,0 

30,5-

33,5 

30,5-

31,8 

32,0-

33,5 
31,0-34,0 

73 71 56 71 80 86 92 84 

772 778 774 792 762 808 790 802 

124 265 196 294 164 - - 270 

390 490 660 690 500 - - 690 

6 8 8 7 7 7 8 7 

8 8 8 8 7 7 7 9 

7 7 6 9 7 9 9 7 

8 6 5 9 8 2 8 8 

5 7 5 7 8 7 5 6 

8 7 7 7 7 8 7 8 

7 7 7 7 7 9 7 6 

7 7 6 6 7 7 6 4 

6 6 8 6 7 9 9 7 

4 3 3 4 5 6 5 6 

5,5 6,1 6,2 5,2 5,0 4,8 5,7 7,1 

5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 
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Пшениця м’яка яра 

Triticum aestivum L. 
 

УЛЮБЛЕНА 

 
 Інтенсивного типу з відмінними 

хлібопекарськими властивостями 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН. Рік 

реєстрації – 2014.  

Рекомендується для вирощування у Степу. 

Різновид – еритроспермум (erythrospermum). 

Стійкий до вилягання. 

Посухостійкість висока. Має підвищену стійкість до збудника 

борошнистої роси. 

Потенційна врожайність – 6,5 т/га. Врожайність у конкурсному 

випробуванні – 3,56 т/га (+0,31 т/га до стандарту). У 2018 році у ДП 

ДГ «Елітне» IP ім. В. Я.Юр'єва  урожайність склала 4,29 т/га, а у до-

слідах лабораторії рослинництва та сортовивчення – 6,48 т/га.  

Формує зерно з вмістом білка до 15,2 %, клейковини до 34,3 %. 

Об'ємний вихід хліба становить 580 мл., загальна хлібопекарська 

оцінка 8,5 балів, за якістю клейковини відноситься до І – ІІ групи. 

Норма висіву – 5,0 млн. схожих зерен на 1 га. 

Високі врожаї формує при внесенні оптимальних доз мінераль-

них добрив та проведенні захисту рослин від шкідників і хвороб. 

Насіння перед посівом не потребує протруювання.  
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Пшениця м’яка яра 

Triticum aestivum L. 

 

БАРВИСТА 

 
 Інтенсивного типу з 

відмінними хлібопекарськими 

властивостями 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН. Рік 

реєстрації – 2018.  

Рекомендується для вирощування у Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – еритроспермум (erythrospermum). 

Середньостиглий - період вегетації 95 – 98 діб. 

Висота рослин в середньому 110 см. Стійкий до вилягання. 

Посухостійкість висока. 

Має підвищену стійкість до збудника борошнистої роси. 

Потенційна врожайність – 5,9 т/га. Врожайність у конкурсному 

випробуванні – 4,08 т/га (+0,32 т/га до стандарту). У 2019 році у до-

слідах лабораторії рослинництва та сортовивчення ІР НААН показав 

найвищу врожайність - 5,9 т/га.  

Маса 1000 насінин – 44-46 г, вміст білка – 12,8 %, сила борошна 

– 294 о.а., загальна хлібопекарська оцінка – 9 балів. 

Технологія вирощування традиційна для культури. Норма висі-

ву 5,0 млн. схожих зерен на га. Сорт чутливий до затримки строків 

сівби та недостатнього фону живлення. Для отримання зерна з висо-

кими хлібопекарськими якостями важливе своєчасне збирання з во-

логістю зерна не вище 14 %. 
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Пшениця яра полба звичайна яра 

Triticum dicoccum Schuebl 

 

ГОЛІКОВСЬКА 

 

 Пшениця полба звичайна інтенсивного 

типу  універсального призначення 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН. Рік 

реєстрації – 2015.  

Рекомендується для вирощування у Лісостепу та Поліссі. 

Різновид – дікокум (dicoccum). 

Середньостиглий - період вегетації в середньому 98 діб 

Середньорослий - висота рослин становить 80-86 см, середньос-

тійкий до вилягання. 

Стійкість до проростання та осипання зерна висока, маса 1000 

зерен 30-34 г. 

Має підвищену стійкість до бурої іржі та твердої сажки. 

Потенційна врожайність – 5,2 т/га. Врожайність у конкурсному 

випробуванні – 3,1 т/га (+0,4 т/га до стандарту). У 2019 році у СТОВ 

«Перемога» Київської області Фастівського району показав найвищу 

врожайність 4,8 т/га.  

На відміну від класичної полби має незначну плівчастість (на 

рівні 17 %), що робить його придатним до механізованого висіву та 

збирання звичайними сільськогосподарськими знаряддями. При 

цьому каша із нового сорту має притаманний класичній полбі горі-

ховий присмак та високі смакові якості. 

Технологія вирощування традиційна для зернових культур. Но-

рма висіву – 4,5 млн. схожих зерен на 1 га.  
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Пшениця яра полба звичайна яра 

Triticum dicoccum Schuebl 

 

ЮНІКА 

 
 Пшениця полба звичайна інтенсивного 

типу з підвищеним вмістом 

каротиноїдних пігментів та високими 

макаронними властивостями 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН. Рік 

реєстрації – 2020.  

Рекомендується для вирощування у Степу та Лісостепу. 

Різновидність – дікокум (dicoccum). 

Сорт середньостиглий - період вегетації 106 діб, 

Середньорослий - висота рослин в середньому 88 см, середньос-

тійкий до вилягання, має підвищену стійкість до борошнистої роси 

та фузаріозу колоса. 

Високостійкий до проростання та осипання, маса 1000 зерен в 

середньому 42,9 г. 

Потенційна врожайність – 4,6 т/га. Врожайність у конкурсному 

випробуванні – 3,7 т/га (+0,48 т/га до стандарту).  

Має переваги перед стандартом за вмістом каротиноїдних піг-

ментів 1,87 мг/кг (+1,01 мг/кг), загальною макаронною оцінкою 5,6 

балів (+ 1,5 бали). На відміну від класичної полби має незначну плі-

вчастість (на рівні 17 %),, що робить його придатним до механізова-

ного висіву та збирання звичайними сільськогосподарськими знаря-

ддями.  

Норма висіву – 4,5 млн. схожих зерен на 1 га.   
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Пшениця тверда яра 

Triticum durum Desf 

 

ХАРКІВСЬКА 39 

 

 Скоростиглий із підвищеною 

склоподібністю зерна та високою 

посухостійкістю 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН. Рік 

реєстрації – 2002.  

Рекомендується для вирощування у Степу. 

Різновидність – гордеіформе (hordeiforme). 

Вегетаційний період – 80–95 діб. 

Висота рослин – 80–110 см., Середньостійкий до вилягання, ко-

лос легко вимолочується. 

Перевищує стандарт за стійкістю до летючої сажки та бурої ір-

жі.  

Високопластичний з високою посухостійкістю. 

Потенційна врожайність 5,8 т/га. Врожайність у конкурсному 

випробуванні – 4,1 т/га (+0,55 т/га до стандарту). У 2019 році у 

СТОВ «Перемога» Київської області Фастівського району показав 

найвищу врожайність 5,2 т/га.  

Вміст клейковини 33–37 %, вміст білка 14,0–17,2 %. Зерно хара-

ктеризується підвищеною склоподібністю, що робить сорт незамін-

ним для виробництва крупи. 

Норма висіву 5 млн схожих зерен на гектар. Сорт не кущиться, 

тому дотримання оптимальної норми висіву є необхідною умовою 

формування оптимальної густоти продуктивного стеблостою. На-

сіння перед посівом необхідно протруювати фунгіцидом та інсекти-

цидом.  



75 

Пшениця тверда яра 

Triticum durum Desf 

 

СПАДЩИНА 

 

 Скоростиглий, високо 

пластичний, з відмінними 

макаронними властивостями 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН. Рік 

реєстрації – 2006.  

Рекомендується для вирощування у Степу та Лісостепу. 

Різновидність – леукурум (leuсurum). 

Сорт середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду в сере-

дньому 101 доба.  

Середньостійкий до вилягання - висота рослин 95-100 см. Колос 

легко вимолочується. 

Характеризується значною посухостійкістю та високим потенці-

алом продуктивності.  

За стійкістю до твердої та летючої сажки  перевищує стандарт. 

Потенційна врожайність 5,8 т/га. Врожайність у конкурсному 

випробуванні – 4,15 т/га (+0,35 т/га до стандарту). У 2019 році у до-

слідах лабораторії рослинництва та сортовивчення ІР НААН показав 

найвищу врожайність 5,9 т/га.  

Вміст клейковини 34-36 %, вміст білка 14,5-16,5 %. Макаронні 

якості відмінні. Особливістю є підвищений вміст каротиноїдних пі-

гментів (до 3,8 мг/кг), що надає макаронним виробам яскравого бу-

рштинного кольору.  

Норма висіву 4,5 млн схожих зерен на гектар. Насіння перед по-

сівом необхідно протруювати фунгіцидом та інсектицидом.   



76 

Пшениця тверда яра 

Triticum durum Desf 

 

КСАНТІЯ 

 

 Скоростиглий з високою 

пластичністю та відмінними 

макаронними властивостями 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН. Рік 

реєстрації – 2019.  

Рекомендується для вирощування у Лісостепу. 

Різновидність – леукурум (leuсurum). 

Сорт середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 96 діб. 

Сорт характеризується значною пластичністю та високим потенціа-

лом продуктивності.  

Середньостійкий до вилягання, висота рослин в середньому 96 

см. 

 Перевищує стандарт за стійкістю до твердої та летючої сажки. 

В конкурсному сортовипробуванні сорт показав переваги перед 

стандартом за вмістом білка 15,02 % (+1,1 %), загальною макарон-

ною оцінкою 8,1 бали (+ 1,3 бали), вмістом каротиноїдних пігментів 

3,7 мг/кг (+ 0,65 мг/кг), має відмінні макаронні властивості. 

Середня врожайність за роки випробування в конкусному сор-

товипробуванні - 4,69 т/га, найвища – 6,4 т/га. 

Норма висіву 5 млн схожих зерен на гектар. Насіння перед посі-

вом необхідно протруювати фунгіцидом та інсектицидом.  
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Пшениця тверда яра 

Triticum durum Desf 

 

ДЕМІРА 

 

 Інтенсивний із високим потенціалом 

врожайності, подвійного використання 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН. Рік 

реєстрації – 2019.  

Рекомендується для вирощування у Лісостепу. 

Різновидність – леукурум (leuсurum). 

Середньостиглий - тривалість вегетації в середньому 101 доба. 

Стійкий до вилягання, висота рослин 90 см. Колос легко вимолочу-

ється. Маса 1000 насінин 48,0 – 50,6 г.  

За стійкістю до твердої сажки та септоріозу перевищує стан-

дарт. 

Потенційна врожайність 7,1 т/га, середня за роки випробування 

4,5 т/га.  

Вміст клейковини 31-34 %, вміст білка 13,5-15,5 %. Макаронні 

якості добрі, сорт відноситься до групи подвійного використання, 

тобто придатний для виготовлення не тільки макаронних виробів, а 

й хліба в чистому вигляді. Має переваги перед стандартом за силою 

борошна (312 о.а., до стандарту +123 о.а.), формує більший об'єм 

хліба (690 мл із 100 г. борошна, до стандарту +163 мл.). 

Сорт створено для вирощування за інтенсивною технологією 

Норма висіву 5 млн схожих зерен на гектар. Насіння перед посівом 

необхідно протруювати фунгіцидом та інсектицидом.  
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Тритикале яре 

Triticosecale Witt  

 

Сорти тритикале ярого селекції Інституту рослинництва іме-

ні  В.Я. Юр'єва НААН мають комплекс цінних господарських ознак та 

можуть ефективно використовуватись в органічному землеробстві для 

одержання екологічно чистої продукції. Сорти мають хороші хлібопе-

карські та змішувальні властивості, а потенціал їх урожайності сягає 

9,0 т/га. 

Тритикале яре дозволяє вирощувати хлібне зерно там, де виника-

ють проблеми з посівами пшениці м'якої озимої. Тому воно також ефе-

ктивно використовується як страхова культура для підсіву та пересіву 

озимих. Тритикале яре має цінні біологічні особливості: здатність інте-

нсивно засвоювати поживні речовини з ґрунту, підвищену стійкість до 

весняних заморозків, посухи, стійкість до ураження шкідниками та 

збудниками хвороб. Сорти харківської селекції не уражуються твердою 

та летючою сажкою, тому немає потреби протруювати зерно перед по-

сівом.  

Харчове використання. Борошно із нових сортів тритикале ярого 

– цінна сировина для хлібопекарського та кондитерського виробницт-

ва. Висока якість клейковини дозволяє використовувати борошно три-

тикале ярого для виготовлення сортосумішей з пшеничним борошном 

низької якості. Населення України використовує борошно тритикале 

ярого для випікання домашнього хліба, булок, печива, пряників та ін. 

М'якуш хліба з борошна цілого ряду сортів тритикале має приєм-

ний аромат, жовтуватий відтінок завдяки підвищеному вмісту кароти-

ноїдних пігментів та довше зберігає свіжість. Із зерна тритикале ярого 

виготовляються крупи та мюслі. Висока якість клейковини дозволяє 

використовувати борошно тритикале ярого для приготування сумішей 

з пшеницями V─VI класу та випічки хорошого білого хліба. Біохімічні 

властивості зерна тритикале дозволяють використовувати його у 

круп’яному виробництві та для отримання крохмалю. 

Кормове використання. Завдяки гарній збалансованості цінних 

амінокислот, каротиноїдів та ін. компонентів яре тритикале ефективно 

використовується на кормові цілі у вигляді кормових сумішей або як 

зелений корм. Високі харчові властивості має комбікорм, який містить 

40–50 % зерна тритикале, який використовується для відгодівлі ВРХ, 

овець, птахів. Особливу цінність представляє комбікорм для відгодівлі 

свиней, який складається з 75,8 % тритикале, 20 % сої та 4,2 % вітамі-

нів. За використання ізопротеїнових та ізоенергетичних раціонів для 
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яєчних курей заміна 36 % пшениці на яре тритикале покращує збере-

женість та однорідність поголів’я. Урожайність зеленої маси тритикале 

ярого перевищує однорічні зернобобові культури на 1,38–4,19 т/га (9–

26 %), а вихід сухої речовини – на 0,75–1,36 т/га (22–38 %).  

Технічне використання. Зерно тритикале – цінна біосировина для 

виробництва високоякісного спирту. Підвищена активність амілоліти-

чних ферментів забезпечує високе самооцукрення й розрідження сусла 

із зерна тритикале. Більш повне зброджування вуглеводів підвищує ви-

хід спирту в порівнянні із пшеницею на 1,66–1,90 % і житом на 0,33–

0,57 %. При збільшенні площ посіву озимих і ярих тритикале до 1 млн. 

га щорічно можна виробляти 3,5–4,0 млн. т зерна, що забезпечує одер-

жання 2,1–2,4 млн. т біоетанолу. 

Особливості агротехніки. Перед основним обробітком ґрунту 

вносять фосфорні та калійні добрива, у середньому по 50–60 кг Р2О5 

та 30–40 кг К2О на 1 га. Азотні добрива доцільно вносити локально 

під передпосівну культивацію в дозі 50–60 кг д.р. на 1 га. Посів про-

водять у найранніші строки по мірі достигання ґрунту. Норма висіву 

4,5–5,0 млн. схожих насінин на 1 га. 
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Сорти тритикале ярого селекції Інститут рослинництва 

 імені  В.Я. Юр’єва 

Показники 

Занесені до Реєстру  

сортів рослин України 
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Рік внесення до 

Державного  

реєстру 

2015 2015 2017 2018 2019 2021 2021 

Різновид erythrospermum 

Рекомендована  

зона вирощування 
С,Л,П С,Л,П С,Л,П С,Л,П С,Л,П С,Л,П 

С,Л,

П 

Тривалість періоду 

сходи-повна  

стиглість, діб 

98 97 90 91 94 93 93 

Висота рослин, см 105 102 97 97 100 103 97 

Довжина колосу, 

см 
10 11 10 10 11 11 11 

Маса 1000 зерен,  г 42,0 46,0 42,0 43,0 45,0 44,0 43,0 

Посухостійкість 8 8 7 8 8 8 8 

Стійкість проти 

вилягання 
7 8 7 8 8 8 8 

Стійкість до бо-

рошнистої роси 
9 9 9 9 9 9 9 

Стійкість до саж-

кових хвороб 
9 9 9 9 9 9 9 

Стійкість до бурої 

листкової іржі 
8 8 8 8 7 8 8 

Стійкість до  

септоріозу листя 
8 8 8 8 7 6,5 8 

Загальна хлібопе-

карська оцінка 
9,0 8,5 8,5 9,0 8,5 8,5 8 

Потенційна вро-

жайність: зерна 

т/га 

8,0 8,0 7,5 8,0 9,0 8,5 9 
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Тритикале яре 

Triticosecale Witt 

 

ДАРХЛІБА ХАРКІВСЬКИЙ 

 

 Продовольчого та фуражного 

використання з відмінними 

хлібопекарськими та змішувальними 

властивостями, перспективний в 

органічному землеробстві 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва імені  В.Я. Юр’єва НААН  

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2015 р. для вирощування у Степу, Лісостепу 

та Поліссі. 

Різновид – еритроспермум, erythrospermum.  

Середньостиглий, вегетаційний період – 95–100 діб, середньо-

рослий, висота рослин – 100–110 см. Підвищена стійкість до виля-

гання, стійкий до осипання , проростання. 

Холодостійкий, посухостійкість підвищена. 

Стійкий до основних листкових хвороб. 

Потенціал урожайності 8 т/га. Середня урожайність 4,16 т/га із 

коливанням за роками від 4,08 до 5,16 т/га. 

Зерно крупне, гладеньке, має високі круп’яні властивості. Нату-

ра 768 г/л, вміст білка 13,0–14,0 %, крохмалю 66 %, клейковини 

22,5 % І групи (ІДК 55–60 од.), сила борошна 196 о.а. 

Загальна хлібопекарська оцінка 9 балів. 

 

На півдні України можлива сівба у «лютневі вікна».  
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Тритикале яре 

Triticosecale Witt 

 

БОРИВІТЕР ХАРКІВСЬКИЙ 

 

 Продовольчого та фуражного використання 

з високим потенціалом урожайності,  

стійкий до вилягання 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва імені  В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2015 р. для вирощування у Степу, Лісостепу 

та Поліссі. 

Різновид – еритроспермум (erythrospermum).  

Середньостиглий, вегетаційний період – 95–98 діб, середньоро-

слий, висота рослин – 100–110 см. Підвищена стійкість до вилягання 

, стійкий до осипання, проростання.  

Холодостійкий, посухостійкість підвищена. 

Стійкий до основних листкових хвороб. 

Потенціал урожайності 8 т/га. Середня урожайність 4,24 т/га з 

коливанням за роками від 4,08 до 5,32 т/га.  

Зерно добре виповнене, крупне - маса 1000 зерен 46,0 г, з висо-

кою натурою (764–788 г/л). Зерно тверде (178–181 Н). Вміст білка у 

зерні 12,6 %. Має хороші хлібопекарські властивості. Клейковина І 

групи — 20,5–21,0 %, об'єм хліба 400–530 мл зі 100 мл борошна.  

Загальна хлібопекарська оцінка 8–9 балів. 

 

. На півдні України можлива сівба у «лютневі вікна».  
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Тритикале яре 

Triticosecale Witt 

 

ВОЛЯ ХАРКІВСЬКА 

 

 Універсального використання з 

високим потенціалом урожайності, 

легким обмолотом колосу, 

підвищеним вмістом клейковини 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва імені  В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2017 р. для вирощування у Степу, Лісостепу 

та Поліссі. 

Різновид – еритроспермум (erythrospermum).  

Середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду – 87-92 діб. 

Середньорослий, висота рослин – 95-110 см. Має підвищену стійкість 

до вилягання, стійкий до осипання, проростання. 

Холодостійкий, посухостійкість підвищена. 

Стійкий до основних листкових хвороб. 

Потенціал урожайності 8,5 т/га. Середня урожайність 4,15 т/га із 

коливанням за роками від 4,03 до 5,22 т/га. Колосся легко обмоло-

чуються. 

Зернівка світло-коричневого кольору, крупна. Натура зерна се-

редня (715–750 г/л), підвищений вміст білка в зерні (12,0–14,5 %). 

Вміст сирої клейковини в борошні (27–29 %).Об’єм хліба – 450–500 

мл зі 100 г борошна. 

Загальна хлібопекарська оцінка 8–9 балів 
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Тритикале яре 

Triticosecale Witt 

 

ЗЛІТ ХАРКІВСЬКИЙ 

 

 Високоврожайний продовольчого та 

фуражного використання з високими 

хлібопекарськими та змішувальними 

властивостями борошна 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва імені  В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2018 р. для вирощування у Степу, Лісостепу 

та Поліссі. 

Різновид – еритроспермум (erythrospermum).  

Середньостиглий, вегетаційний період – 88–95 діб, середньоро-

слий, висота рослин – 95–110 см. Має підвищену стійкість до виля-

гання, стійкий до осипання, проростання 

Холодостійкий. Посухостійкість підвищена. 

Стійкий до основних листкових хвороб. 

Потенціал урожайності 8,5 т/га. Середня урожайність з коли-

ванням за роками від 4,02 до 5,31 т/га. Має вирівняний густий стеб-

лостій.  

Характерною для сорту є підвищена натура зерна (760–810 г/л). 

Зернівка світло-коричневого кольору, крупна (маса 1000 зерен 40,0–

45,0 г). Вміст білка в зерні 12,65 %. Вміст сирої клейковини в боро-

шні (22,5 %). Об’єм хліба – 510 мл зі 100 г борошна.  

Загальна хлібопекарська оцінка 8–9 балів. 
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Тритикале яре 

Triticosecale Witt 

 

БУЛАТ ХАРКІВСЬКИЙ 

 

 Новий, продовольчого використання з 

високим потенціалом урожайності, з 

хорошими хлібопекарськими та 

змішувальними властивостями борошна 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва імені  В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2019 р. для вирощування у Степу, Лісостепу 

та Поліссі. 

Різновид – еритроспермум (erythrospermum).  

Середньостиглий, вегетаційний період – 90–98 діб, середньоро-

слий, висота рослин – 95–105 см. Підвищена стійкість до вилягання, 

стійкий до осипання, проростання.  

Холодостійкий. Посухостійкість підвищена. 

Стійкий до основних листкових хвороб. 

Потенціал урожайності 9 т/га. Середня урожайність 4,45 т/га із 

коливанням за роками від 4,03 до 6,17 т/га. Має вирівняний густий 

стеблостій. 

Зернівка світло-коричневого кольору, крупна (маса 1000 зерен 

42,0–48,0 г), гладенька. Натура зерна (750–800 г/л), склоподібність 

30 %. Вміст білка в зерні 12,5 %, крохмалю 63,4 %. 

Має хороші хлібопекарські та змішувальні властивості борошна. 

Вміст сирої клейковини в борошні 22,5 %. Об’єм хліба – 510 мл зі 

100 г борошна.  

Загальна хлібопекарська оцінка 8–9 балів. 
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Тритикале яре 

Triticosecale Witt 

 

ДОСТАТОК ХАРКІВСЬКИЙ 

 

 Новий, продовольчого використання з 

високим потенціалом урожайності, з 

підвищеною посухостійкістю та стійкістю 

до вилягання 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва імені  В. Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2020 р. для вирощування у Степу, Лісостепу 

та Поліссі. 

Різновид – еритроспермум, (erythrospermum).  

Середньостиглий, вегетаційний період – 89–94 діб. Середньорос-

лий,  висота рослин – 105–110 см. Підвищена стійкість проти виляган-

ня (9 балів), стійкий проти осипання (9 балів), проростання (9 балів).  

Холодостійкий. Посухостійкість – 8 балів. 

Стійкий до основних листкових хвороб. 

Потенціал урожайності 9 т/га. Середня врожайність 4,81 т/га з 

коливанням за роками від 4,29 до 5,49 т/га. Має вирівняний густий 

стеблостій.  

Зернівка світло-коричневого кольору, крупна (маса 1000 зерен 

42,0–46,0 г), гладенька. Має підвищену натуру зерна (725–750 г/л) та 

склоподібність 32 %. Вміст білка в зерні 11,21 %, крохмалю 63,03 %. 

Вміст сирої клейковини в борошні 18 %. Об’єм хліба – 420 мл зі 100 

г борошна.  

Загальна хлібопекарська оцінка 8–9 балів. 

На півдні України можлива сівба у «лютневі вікна».  
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Тритикале яре 

Triticosecale Witt 

 

СКАРБ ХАРКІВСЬКИЙ 

 

 Новий, універсального використання, з 

високою та стабільною врожайністю, з 

підвищеною стійкістю до абіотичних 

факторів середовища 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва імені  В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2020 р. для вирощування у Степу, Лісостепу 

та Поліссі. 

Різновид – еритроспермум (erythrospermum).  

Середньостиглий, вегетаційний період – 89–95 діб, середньоро-

слий, висота рослин – 100–110 см. Підвищена стійкість до виляган-

ня, стійкий до осипання, проростання. 

Холодостійкий. Посухостійкість підвищена. 

Стійкий до основних листкових хвороб. 

Потенціал урожайності 9 т/га. Середня урожайність 5,06 т/га з 

коливанням за роками від 4,10 до 5,67 т/га.  

Зерно добре виповнене, середньої крупності (маса 1000 зерен 

43,0 г). 

Має хороші хлібопекарські властивості. натура зерна (740–

760 г/л). Вміст білка в зерні 11,21 %, крохмалю – 62,9 %, сирої клей-

ковини в борошні – 22,0 %. Об’єм хліба – 410 мл зі 100 г борошна.  

Загальна хлібопекарська оцінка 8 балів. 
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Ячмінь ярий 

Hordeum vulgare L. 
 

Ярий ячмінь відіграє важливу роль у зерновому балансі Украї-

ни, оскільки він є культурою багатоцільового призначення. Зерно 

ячменю незамінне як сировина для пивоварної промисловості та ко-

рмовиробництва. Проте потреби в зерні ячменю значно перевищу-

ють його виробництво, тому особлива увага приділяється створенню 

нових сортів цієї культури, що може забезпечити 30–35% приросту 

валового збору зерна.  

Сорти ярого ячменю зарубіжної селекції, які внесені до Держав-

ного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, за-

звичай , не адаптовані до місцевих грунтово-кліматичних умов, 

тому їх урожайність і якість зерна нестабільні за роками.  

Сорти ячменю ярого селекції Інституту рослинництва 

ім. В.Я. Юр’єва НААН мають високий потенціал урожайності (до 

10,0 т/га). Завдяки високій екологічній пластичності та стійкості до 

основних хвороб сорти нашої селекції забезпечать стабільний при-

буток виробнику за будь яких умов вирощування. 

Серед інновацій селекції ячменю ярого в Інституті рослинницт-

ва ім. В.Я. Юр’єва НААН слід відзначити сорти: Модерн як перший 

в Україні безостий сорт, надзвичайно посухостійкий, що є дуже цін-

ним в умовах змін клімату; Авгур – пивоварний сорт, має дуже ви-

соку екологічну стабільність і надзвичайно високий потенціал уро-

жайності за рахунок високої продуктивної кущистості; Шедевр – ба-

гаторядний високоінтенсивний сорт з амілопектиновим типом кро-

хмалю, придатний для виробництва продуктів харчування, особливо 

дієтичного та дитячого. 
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Сорти ячменю ярого селекції Інституту рослинництва  

імені В.Я. Юр’єва 

 

Показники 

Занесені до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в України на 2021 рік 

М
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Рік занесення до 

Держреєстру 
2011 2014 2016 2017 2019 2019 2020 

Рекомендована 

зона вирощування 
С СЛП ЛП СЛП Л ЛП СЛ 

Висота рослини, 

см 
75-80 60-70 65-75 60-65 60-65 65-75 60-65 

Маса 1000 зерен,  

г 
45-47 44-46 50-55 44-46 43-45 52-54 48-52 

Стійкість  

до вилягання,  

балів 

8,5 8,5 9 9 8,5 8,7 8,5 

Посухостійкість, 

балів 
9,0 8,9 8 9 8,4 8,2 8,7 

Стійкість до 

летючої і кам’яної 

сажки , бал 

9 9 8 9 8 9 9 

Стійкість до лист-

кових хвороб, бал 
7-8 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 

Натура зерна,  

г/л 
650 670 680 700 690 680 685 

Вміст білку, % 
12,0-

13,0 

12,0-

14,0 

12,0-

13,5 

11,0-

12,0 

12,0-

13,5 

12,5-

13,5 

13,0-

14,0 

Потенційна  

врожайність, т/га 
8,0 8,5 9,0 10,0 10,0 10 9,0 
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Ячмінь ярий 

Hordeum vulgare L. 

 

МОДЕРН 

 

 Зерновий безостий, посухостійкий 

напівінтенсивного типу 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні в 2011 році. Рекомендована зона вирощування 

– Степ. 

Різновид – інерме (inerme). 

Группа стиглості – середньостиглий. 

Висота рослин – 80 см. Маса 1000 зерен – 45-47 г. Вміст білка 

12,0-13,0 %. Замість остюків на зовнішній квітковій лусці наявні 

вирости у формі зубців. Колос двохрядний, має сильний восковий 

наліт. 

Дуже стійкий до посухи, є джерелом групової стійкості до ура-

ження збудниками летючої і кам’яної сажки. 

Потенційна врожайність – 8,0 т/га.У виробничих умовах уро-

жайність сорту досягала 5,62 т/га (Кіровоградська ДСГДС, 2015 р.) 

та 5,87 т/га (ДПДГ Саливонківське, Київська обл., 2015 р.). 

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ран-

ні. 

  



91 

Ячмінь ярий 

Hordeum vulgare L. 

 

АГРАРІЙ 

 

 Зерновий високоадаптивний, 

напівінтенсивного типу 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні в 2014 році. Рекомендовані зони вирощування 

– Степ, Лісостеп і Полісся.  

Різновид – нутанс (nutans) 

Группа стиглості – середньостиглий. 

Висота рослин – 60-70 см. Маса 1000 зерен – 44–46 г. Вміст біл-

ка 12,5–14,0 %. Натура зерна – 670 г/л.  

Характеризується високою екологічною адаптивністю до широ-

кого спектру умов.  

Стійкість до гельмінтоспоріозних плямистостей та борошнистої 

роси висока. 

Потенційна врожайність – 8,5 т/га. У виробничих умовах уро-

жайність сорту досягала 7,12 т/га (Вінницький Держекспертцентр, 

2011 р.) та 6,27 т/га (Городенківська Держсортостанція, 2011 р.). 

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні. 

  



92 

Ячмінь ярий 

Hordeum vulgare L. 

 

ПОДИВ 

 

 Крупнозерний зерновий 

інтенсивного типу  

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні в 2016 році. Рекомендовані зони вирощування 

– Лісостеп і Полісся. 

Різновид – нутанс (nutans) 

Група стиглості – середньостиглий. 

Висота рослин – 65-70 см. Маса 1000 зерен – 52–55 г. Вміст біл-

ка 12,0–13,5%. Натура зерна – 680 г. 

Характеризується високою стійкістю до вилягання. Стійкість до 

гельмінтоспоріозних плямистостей та борошнистої роси висока.  

Потенційна врожайність – 9,0 т/га. У державному сортовипро-

буванні урожайність сорту досягала 7,29 т/га (Тернопільський дер-

жекспертцентр, 2015 р.) та 6,56 т/га (Маньківська держсортостанція, 

2015 р.). 

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ран-

ні.  
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Ячмінь ярий 

Hordeum vulgare L. 

 

АВГУР 

 

 Пивоварний, інтенсивного типу з 

високою екологічною пластичністю 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні в 2017 році. Рекомендовані зони вирощування 

– Степ, Лісостеп і Полісся.  

Різновид – нутанс (nutans). 

Група стиглості – середньостиглий. 

Низькорослий – 60 см. Продуктивна кущистість висока – 2,8 

стебла. Маса 1000 зерен – 44–46 г. Натура зерна – 700 г. 

Сорт має відмінні пивоварні властивості: екстрактивність – 

83,1% (стандарт Xanadu – 81,0%); якість солоду – 8,5 (відмінна).  

Характеризується високою стійкістю до вилягання. Стійкість до 

сажкових хвороб, гельмінтоспоріозних плямистостей і борошнистої 

роси висока. 

Потенційна врожайність – 10,0 т/га. У Державному сортовипро-

буванні урожайність сорту Авгур досягала 7,30 т/га (Тернопільський 

Держекспертцентр, 2016 р.) та 6,87 т/га (Вінницький Держексперт-

центр, 2015 р.). 

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ран-

ні.  
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Ячмінь ярий 

Hordeum vulgare L. 

 

ШЕДЕВР 

 

 Багаторядний висококоврожайний 

інтенсивного типу  

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН 

Внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні в 2019 році. Рекомендована зона вирощування 

– Лісостеп.  

Різновид – рікотензе (rikotense). 

Група стиглості – середньостиглий. 

Низькорослий – 60–65 см. Маса 1000 зерен – 45 г. Вміст білка – 

12,0–13,5 %. Натура зерна – 690 г. 

Зерно сорту містить крохмаль типу waxy, який повністю склада-

ється з амілопектину. Сорт придатний для виробництва продуктів 

харчування, особливо дієтичного та дитячего. 

Стійкість до сажкових та борошнистої роси 9 балів, до гельмін-

тоспоріозних плямистостей 7–9 балів. 

Потенційна врожайність – 10,0 т/га. У Державному сортовипро-

буванні врожайність сорту Шедевр досягала 7,00 т/га (Вінницький 

Держекспертцентр, 2017 р.) та 7,07 т/га (Хмельницький Держекспе-

ртцентр, 2017 р.). 

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ран-

ні.  
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Ячмінь ярий 

Hordeum vulgare L. 

 

ГРІН 

 

 Зерновий крупнозерний 

інтенсивного типу  

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН 

Внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні в 2019 році. Рекомендовані зони вирощування 

– Лісостеп і Полісся.  

Різновид – нутанс (nutans). 

Група стиглості – середньостиглий. 

Висота рослин – 65–75 см. Маса 1000 зерен – 52–54 г. Вміст біл-

ка – 12,5–13,5 %. 

Характеризується високою стійкістю до вилягання. Стійкість до 

сажкових та гельмінтоспоріозних плямистостей і борошнистої роси 

висока.  

Потенційна врожайність – 10,0 т/га. У Державному сортовипро-

буванні урожайність сорту Грін досягала 8,45 т/га (Тернопільський 

Держекспертцентр, 2016 р.) та 7,17 (Волинський Держекспертцентр, 

2016 р.) 

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ран-

ні. 
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Ячмінь ярий 

Hordeum vulgare L. 

 

ТРОЯН 

 

 Зерновий посухостійкий 

інтенсивного типу  

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН 

Внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні в 2020 році. Рекомендовані зона вирощування 

– Степ і Лісостеп.  

Різновид – нутанс (nutans). 

Група стиглості – середньостиглий. 

Низькорослий – 60–65 см. Маса 1000 зерен – 48–52 г. Вміст біл-

ка – 13,0–14,0 %. Натура зерна – 685 г. 

Характеризується високою стійкістю до вилягання та посухи.  

Стійкість до сажкових хвороб, до гельмінтоспоріозних плямис-

тостей і борошнистої роси висока.  

Потенційна врожайність – 9,0 т/га. У Державному сортовипро-

буванні врожайність сорту Троян досягала 6,42 т/га (Тернопільський 

Держекспертцентр, 2019 р.). 

Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ран-

ні. 
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Горох посівний 

Pisum sativum L. 

 

До Державного реєстру сортів рослин України занесено 10 сор-

тів гороху селекції Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. Ці сор-

ти повністю відповідають сучасним умовам інтенсивного виробниц-

тва, мають потенціал урожайності до 6,0 т/га, відзначаються стійкіс-

тю до вилягання та обсипання насіння, придатні до прямого ком-

байнування, більш пристосовані, у порівнянні із зарубіжними сор-

тами до регіональних кліматичних умов і займають все більші площі 

на ланах України. Вирощування цих сортів дозволяє більш ефектив-

но використовувати матеріально–технічні ресурси, а за рахунок од-

нофазного збирання зменшити втрати і покращити якість товарної і 

насіннєвої продукції. 

Сорт Глянс вирізняється високою екологічною пластичністю. У 

сортів Отаман та Меценат нижча маса 1000 насінин, що дозволяє на 

10-15 % скоротити затрати насіння на посів. Сорт Гейзер відрізня-

ється більшою вегетативною масою і його можливо використовува-

ти на зелену масу в чистому вигляді, або в сумісних посівах з інши-

ми культурами. Високі товарні та смакові якості має насіння сортів 

Царевич та Глянс. Різниця в тривалості вегетаційного періоду між 

сортами Царевич і Оплот в 6-8 днів дозволяє при їх використанні 

знівелювати можливі погодні негаразди та подовжити оптимальні 

строки збирання. 

Реалізація потенційних можливостей нових сортів гороху є реа-

льною лише за рахунок дотримання елементарних умов технології 

вирощування культури. Порушення технології вирощування на од-

ному з етапів онтогенезу не можна компенсувати в наступних, щоб 

запобігти зниженню продуктивності рослин. Особливо важливим 

елементом загальноприйнятої технології вирощування є підготовка 

ґрунту. Доведено, що збільшувати норму висіву понад 1,2 млн. 

шт./га немає сенсу. Для прискореного розмноження дефіцитних сор-
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тів гороху використовують норми висіву 0,7 – 0,8 млн. шт. схожих 

насінин на 1 га. Посіви гороху щорічно в різній мірі пошкоджуються 

попелицями і гороховим зерноїдом (брухусом). За сприятливих для 

розвитку цих шкідників умов кожен з них може зменшити урожай 

гороху на 50 % і більше. Гороховий зерноїд починає заселяти і пош-

коджувати горох з початку цвітіння і до кінця формування бобів. 

Тому з появою перших квіток гороху посіви необхідно обробити ін-

сектицидами, а потім обробіток повторити через 7 – 8 днів. Обприс-

кування проти зерноїду одночасно є, як правило, обробкою проти 

попелиць. Одразу після обмолоту і очистки насіння гороху переві-

ряють на пошкодженість брухусом. Якщо чисельність живих екзем-

плярів перевищує 10 шт./кг, насіннєвий матеріал підлягає фумігації 

під герметичною плівкою відповідними препаратами у рекомендо-

ваних дозах. 
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Сорти гороху, рекомендовані для вирощування в Україні 

 

 Показники 

Ц
ар

ев
и

ч
  

Г
л
я
н

с 

О
та

м
ан

 

О
п

л
о
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М
ец

ен
ат

 

Г
ай

д
у
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Рік занесення до реєстру 2008 2008 2011 2011 2014 2018 

Рекомендована зона  

вирощування 
Л, П С, Л 

С,  

Л, П 

С,  

Л, П 

С,  

Л, П 

С,  

Л, П 

Тривалість періоду  

сходи-повна стиглість, діб 

71-

75 

75-

78 

78-

81 

79-

85 

73-

78 

79-

83 

Висота рослин,  

см 

40-

70 

50-

70 

50-

80 

50-

80 

60-

80 

58-

77 

Кількість міжвузлів до пер-

шого продуктивного вузла 

12-

13 

14-

15 

15-

16 

15-

16 

13-

14 

14-

16 

Кількість насінин у бобі 5-6 4-5 5-6 5-6 4-5 5-6 

Забарвлення квіток біле біле біле біле біле біле 

Забарвлення сім’ядолів 
жов-

те 

жов-

те 

жов-

те 

жов-

те 

жов-

те 

жов-

те 

Маса 1000 насінин,  

г 

260-

290 

250-

280 

210-

240 

260-

290 

220-

250 

230-

260 

Максимальна одержана 

урожайність, т/га 
5,92 6,00 4,61 5,2 4,82 5,69 

Вміст білка у насінні, 

 % 

22-

23 

21-

22 

20-

22 

20-

22 

20-

22 

21-

23 

Стійкість до вилягання  

рослин, бал 
8 8 8 8 8 8 

Стійкість до обсипання на-

сіння, бал 
8 6 8 6 8 6 

Посухостійкість, бал 6 7 7 7 7 7 

Стійкість до фузаріозу, бал 6 7 7 6 7 7 

Норма висіву,  

млн. шт./га 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
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Горох посівний 

Pisum sativum L. 

 

ЦАРЕВИЧ
® 

 

Безлисточковий, зерновий,  

придатний до прямого збирання 

 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2008 році по Лісостеповій зоні та Поліссю. 

Різновид – contecstum (зчеплена), підрізновид – ecaducum (необ-

сипаюча жовтонасіннєва). 

Середньоранній – тривалість вегетаційного періоду 71–75 діб. 

Напівкарликовий, висота рослин – 50 – 70 см, число міжвузлів 

до першого суцвіття – 11–13, маса 1000 зерен – 270-280 г. 

Стійкий до вилягання та обсипання зерна. 

Стійкий до аскохітозу та фузаріозу. 

Зерно має високі смакові якості. 

Потенційна врожайність – до 6 т/га. У 2009 році в ДП ДГ ―Олек-

сандрівське‖ Тростянецького р-ну Вінницької обл. урожайність 

склала 4,36 т/га. Максимальна урожайність – 5,92 т/га – отримана у 

2005 р. у Рівненському ДЦЕСР. 

Норма висіву 1,2 млн. схожих насінин на 1 га. Необхідні вчасні 

обробки інсектицидами проти горохового зерноїда та попелиць. 
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Горох посівний 

Pisum sativum L. 

 

ОТАМАН 
® 

 

 

Безлисточковий, зерновий,  

придатний до прямого збирання 

 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2011 року по всіх зонах . 

Різновид – contecstum (зчеплена), підрізновид – ecaducum (необ-

сипаюча жовтонасіннєва). 

Середньостиглий – тривалість вегетаційного періоду 75 – 80 діб. 

Напівкарликовий, висота рослин – 50 – 70 см, число міжвузлів 

до першого суцвіття – 14–15, маса 1000 зерен – 230-250 г. 

Стійкий до вилягання та обсипання зерна. 

Насіння жовте, округле з гладкою поверхнею, з ознакою стійко-

сті до обсипання.  

Потенційна врожайність – до 6 т/га. В конкурсному сортовипро-

буванні ІР ім. В.Я. Юр’єва максимальна урожайність по сорту була 

отримана у 2008 році і становила 4,61 т/га. У 2012 році в господарс-

тві ТПФ ―Интерцентр Люкс‖ (Республіка Молдова) по сорту була 

отримана урожайність 4,48 т/га. 

Норма висіву 1,2 млн. схожих насінин на 1 га. Важлива вчасна 

обробка інсектицидами проти горохового зерноїда та попелиць.  



102 

Горох посівний 

Pisum sativum L. 

 

ОПЛОТ 
® 

 

 

Безлисточковий, зерновий,  

придатний до прямого збирання 

 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні з 2011 року по всіх зонах. 

Різновид – contecstum (зчеплена), підрізновид – vulgare (звичай-

на жовтонасіннєва).  

Середньостиглий - тривалість вегетаційного періоду 77 – 82 діб. 

Напівкарликовий, висота рослин – 50 – 70 см, число міжвузлів 

до першого суцвіття – 14–16, маса 1000 зерен – 250-280 г. 

Стійкий до вилягання та основних хвороб. 

Насіння жовте, округло-здавлене з гладкою поверхнею.  

Потенційна врожайність – до 6 т/га. В конкурсному сортовипро-

буванні ІР ім. В.Я. Юр’єва максимальна урожайність по сорту була 

отримана у 2008 році і становила 5,0 т/га. 

У виробничих умовах в СТОВ ―Перемога‖ Фастівського р-ну 

Київської обл. у 2014–2016 рр. урожайність сорту становила від 3,65 

т/га до 5,2 т/га. В фермерському господарстві ―Таврія-Скіф‖, що ро-

зташовано у Запорізької області, у 2015 р. та 2016 р. було отримано 

урожайність 2,48 т/га та 3,82 т/га відповідно. 

Норма висіву 1,2 млн. схожих насінин на 1 га. Важлива вчасна 

обробка інсектицидами проти горохового зерноїда та попелиць.  
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Горох посівний 

Pisum sativum L. 

 

МЕЦЕНАТ 
® 

 

 

Безлисточковий, зерновий,  

придатний до прямого збирання 

 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні з 2014 року по лісостеповій та степовій зонах. 

Різновид – contecstum (зчеплена), підрізновид – vulgare (звичай-

на жовтонасіннєва). 

Середньостиглий – тривалість вегетаційного періоду 73 – 78 діб. 

Напівкарликовий, висота рослин – 50 – 70 см, число міжвузлів 

до першого суцвіття – 13–14, маса 1000 зерен – 220-250 г. 

Стійкий до вилягання та основних хвороб. 

Насіння округло-здавлене, з гладенькою поверхнею, жовте. 

Вміст білка  20–22 %. 

Потенційна врожайність – до 6 т/га. В конкурсному сортовипро-

буванні ІР ім. В.Я. Юр’єва максимальна урожайність по сорту була 

отримана у 2008 році і становила 4,82 т/га.  

У виробничих умовах СТОВ ―Перемога‖ Фастівського р-ну Ки-

ївської обл. у 2016 р. урожайність сорту становила 4,00 т/га. 

Норма висіву 1,2 млн. схожих насінин на 1 га. Важлива вчасна 

обробка інсектицидами проти горохового зерноїда та попелиць. 
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Горох посівний 

Pisum sativum L. 

 

ГАЙДУК 
® 

 

 

Безлисточковий, зерновий,  

придатний до прямого збирання 

 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні з 2019 року по лісостеповій та степовій зонах. 

Різновид – contecstum (зчеплена), підрізновид – vulgare (звичай-

на жовтонасіннєва).  

Середньостиглий - тривалість вегетаційного періоду 75–81 доба. 

Напівкарликовий, висота рослин – 55 – 75 см, число міжвузлів 

до першого суцвіття – 13–14, маса 1000 зерен – 220-260 г. 

Стійкий до вилягання та основних хвороб. 

Насіння округле, жовте, вміст білка в насінні 21–23%. 

Потенційна урожайність сорту до 6,0 т/га. Максимальна уро-

жайність отримана на Тернопольському Держекспертцентрі – 

5,69 т/га. 

У 2020 р. у виробничих умовах СТОВ ―Перемога‖ Фастівського 

р-ну Київської обл. урожайність склала 4,4 т/га. 

Норма висіву 1,2 млн. схожих насінин на 1 га. Важлива своєчас-

на обробка інсектицидами проти горохового зерноїда та попелиць. 
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Квасоля 

Phaseolus vulgaris L. 

 

Квасоля – зернобобова культура, яку особливо цінить населення 

нашої країни. В їжу використовують як зріле, так і недозріле насін-

ня, зелені боби у свіжому та консервованому виді. Харчова цінність 

визначається підвищеним вмістом білка в насінні (20-34 %), який за 

своїм складом наближається до тваринного білка і, в залежності від 

способу приготування, засвоюється організмом більше, ніж на 75 %. 

До складу білка входять незамінні амінокислоти, які потрібні люди-

ні: триптофан, лізин, метіонін, цистин та інші. 

Квасоля – культура висококалорійна, багата безазотистими екс-

трактивними речовинами (45-55 %), вітамінами, особливо зелені бо-

би овочевої квасолі (вітамін С – 15-30 мг/100 г). Крім того, зелені 

боби містять до 15 % білка, 3-4 % цукрів і всього 2-3 % клітковини. 

Боби також багаті на солі заліза та кальцію.  

Сортам квасолі селекції Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва 

НААН притаманна висока посухостійкість та стійкість до бактеріа-

льного в'янення, що на сьогодні вельми актуально.  
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Сорт квасолі звичайної селекції Інституту рослинництва 

імені В.Я. Юр’єва 

 

Показники Сорт 

 Отрада 

Рік внесення до Державного реєстру 2010 

Різновид ellipticus albus 

Рекомендована зона вирощування СЗ 

Середня тривалість періоду сходи-повна 

стиглість, діб 
80 

Середня висота рослин, см 45,0 

Середня висота розташування нижнього 

ярусу бобів над рівнем ґрунту, см 
10,3 

Середня кількість насінин у бобі, шт. 4,6 

Максимальна кількість насінин у бобі, шт. 6,0 

Середня кількість бобів на рослину, шт. 19,8 

Маса 1000 насінин, г 279 
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Посухостійкість, бал 7 

Стійкість проти вилягання, бал 6 

Стійкість до збудників фузаріозу, бал  7 

Стійкість до збудників бактеріальної пля-

мистості, бал 
6 

Стійкість до збудників бактеріального 

в’янення, бал 
7 

Стійкість до збудників жовтої мозаїки 

квасолі, бал 
8 

Стійкість до збудників звичайної мозаїки 

квасолі, бал 
8 

Середній вміст білка в насінні, % до сухої 

речовини 
23,1 

Середня розварюваність насіння, хвилин 118 

Потенційна врожайність насіння т/га 4,5 
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Квасоля 

Phaseolus vulgaris L. 

 

ОТРАДА® 

 

 Зерновий сорт, придатний до 

механізованого збирання 

 

Оригінатори – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН і 

Устимівська дослідна станція рослинництва. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин України у 2010 

році для зони Лісостепу.  

Різновид – ellipticus albus. 

Форма рослини – кущова з компактним приляганням гілок до 

стебла. Висота рослин – 47-58 см, висота розташування кінчика ни-

жнього бобу над рівнем ґрунту – 12-18 см. Квітки – білі, недозрілий 

біб – зеленого забарвлення без пігментації з добре розвиненим пер-

гаментним шаром та волокном. Забарвлення зрілого бобу – со-

лом’яно-жовте, мечовидної форми. Кількість насінин в бобі  3-5, ма-

ксимальна – 6. Насіння середньої крупності, еліптичної форми. За-

барвлення насіннєвої оболонки – біле без малюнка. Маса 1000 насі-

нин – 220-245 г (в середньому 235 г). 

Вегетаційний період 78-85 діб. Посухостійкість та стійкість до 

вилягання підвищені, стійкий до фузаріозу та бактеріального 

в’янення, стійкість до бактеріальних плямистостей підвищена.  

Потенційна урожайність – 4 т/га. У виробничому посіві Усти-

мівської дослідної станції рослинництва (2009-2010 рр.) в умовах 

південної частини Лісостепу України сорт мав урожайність 2,1 т/га. 

Середній вміст білка в зерні в залежності від зони вирощування – 

22-24 %, середній час розварювання зерна – 108 хвилин.  

Придатний до механізованого збирання урожаю.  
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Просо 

Panicum miliaceum L. 

 

 

В Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН селекція проса 

ведеться понад 100 років. За цей період виробництву передано 20 

сортів проса, при цьому 11 з них створено за 1930 – 1996 рр. За 

останній період до Державного реєстру сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні внесено 9 нових селекційних розробок. 

Новим сортам притаманні цінні господарські властивості: висо-

кий ступінь кущіння та утворення коренів, формування високопроду-

ктивних волотей на головних і додаткових стеблах, швидке віднов-

лення тургору рослин після в’янення за сильної повітряної та ґрунто-

вої посухи, стійкість до листових хвороб, летючої сажки та меланозу, 

стійкість до шкідників, стійкість до запалу, дружне викиданням воло-

тей і слабим їх пониканням, стійкість до вилягання та обсипання зер-

на, оптимальна тривалість вегетаційного періоду, високий вміст білка, 

збалансованого за складом незамінних амінокислот, і каротиноїдів.  

Кращими попередниками при вирощуванні проса є озимі зерно-

ві, цукровий буряк, зернобобові культури, багаторічні бобові трави. 

Розміщення проса після кукурудзи призводить до сильного пошко-

дження посівів кукурудзяним метеликом. Основною вимогою для 

вирощування проса є чисті від бур’янів поля, досягти чого можливо 

як механічним знищенням (лущення стерні, культивація, борону-

вання), так і застосуванням рекомендованих гербіцидів.  

Обов’язковими елементами технології вирощування є захист посі-

вів проса від хвороб (зокрема сажки) і шкідників (кукурудзяний мете-

лик, просяний комарик), який включає як організаційні (сівозміна, об-
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робка ґрунту, строки сівби), так і хімічні заходи (протруєння насіння, 

обприскування посівів. 

Найбільш радикальним і економічно ефективним методом боро-

тьби з сажкою є вирощування стійких до неї сортів, таких як Конс-

тантинівське, Вітрило, Ювілейне, Козацьке. 

За умови дотримання вимог технологій вирощування новітні 

сорти проса забезпечують урожайність зерна на рівні 4,5 - 5,0 т/га. 
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Сорти проса  селекції 

Показники 

С
л
о

б
о

ж
ан

сь
к
е 

К
о

н
ст

ан
ти

н
ів

-

сь
к
е 

В
іт

р
и

л
о

 

К
о

за
ц

ь
к
е 

Рік занесення до 

 реєстру 
2001 2006 2008 2010 

Рекомендована зона 

вирощування 
ЛС, П С С С,ЛС, П 

Тривалість періоду 

сходи-повна стиглість, 

діб 

100-105 70-75 95-100 95-104 

Висота рослин, см 120-135 120-140 115-130 120-150 

Маса 1000 зерен, гр 7,7-8,4 7,0-7,2 7,8-8,4 7,8-8,0 

Забарвлення квіткових 

лусок 

темно-

жовте 
жовте 

темно-

жовте 
жовте 

Забарвлення ядра 
яскраво-

жовте 

світло-

жовте 
жовте 

яскраво-

жовте 

Вихід крупи, % 80-82 78-80 82-83 82-83 

Плівчастість,% 16,4-17,4 15,0-16,4 16,4-17,5 16,1-16,6 

Оцінка каші, бал 5 4,4 4,3 5 

Тип крохмалю амілозний амілозний амілозний амілозний 

Посухостійкість, бал 7 9 9 9 

Стійкість до вилягання 5 7 9 9 

Стійкість до летючої 

сажки(R- стійкість до 

рас, S-ураженість) 

S 1-5 R 1,4,5 R 1,3,4,5 R 1,4,5 

Ураження меланозом, 

% 
2,5-3,6 0-1,2 1,4-3,5 1,0-4,0 

Потенційна врожай-

ність: зерна т/га 
6,5-7,0 4,5-5,5 5,0-6,5 6,5-7,0 

Норма висі-

ву,млн.шт./га 
3,2-3,5 3,5-4,0 3,5-4,0 4,0-4,5 
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Інституту рослинництва 

С
о

н
еч

к
о

 

сл
о

б
ід

сь
к
е 

Н
ез

ал
еж

н
е 

Б
о
га

ти
р
сь

к
е 

А
л
ь
те

р
н

ат
и

в
н

е 

О
со

б
л
и

в
е 

2016 2017 2017 2019 2019 

С С,ЛС,П С С,ЛС, П С,ЛС, П 

85-90 91-95 100-105 90-105 85-93 

120-135 120-140 130-150 130-155 110-130 

7,2-7.4 7,8-8,2 8,5-9,8 8,0-8,2 7,4-7,8 

жовте жовте жовте жовте жовте 

яскраво-

жовте 
жовте 

світло-

жовте 

світло-

жовте 

світло-

жовте 

83-84 82-83 79-81 78-80 78-80 

15,4-16,0 15,5-16,8 18,0-18,5 18,0-19,0 18,0-18,5 

4,3 4,4 4,2 
не визна-

чається 

не визна-

чається 

амілозний амілозний амілозний 
амілопек-

тиновий 

амілопек-

тиновий 

8,5 9 8,4 8,5 8,6 

9 8,5 8,7 8,7 8,7 

R 1,2,4,5 R 1,2,3,4,5 R 1,4,5 R 1,4,5 R 1,4,5 

0-1,0 0-1,0 1,2-3,0 0,1-2,2 0-1,0 

6,0-6,5 6,0-6,5 4,5-5,0 5,0-6,5 5,0-6,5 

3,2-3,5 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 
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Просо 

Panicum miliaceum L. 

 

СЛОБОЖАНСЬКЕ 

 

 Високоврожайний, з відмінними 

якостями крупи, пшоно яскраво-

жовтого кольору, каша розсипчаста, 

смак каші 4,8 - 5,0 балів 

 

Оригінатор: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2002 році.  

Рекомендовані зони вирощування: Лісостеп, Полісся. 

Різновид: ауреум, aureum. 

Середньопізній (вегетаційний період– 100-105 діб) 

Висота рослин 120-135 см. 

Стійкість до вилягання – середня, до осипання – висока. 

Посухостійкість – вище середньої. 

Стійкість до сажки – низька. 

Високі показники якості зерна: вихід крупи 80 - 82%, вміст білка 

11,2 - 12,6%, вміст каротиноїдів 4,5 – 5,8 мг/кг 

Потенційна врожайність 6,0 – 6,5 т/га. Урожайність сорту у ДП 

ДГ «Пархомівське» Харківської області склала 5,2 т/га; а на Кірово-

градській ДСС  – 6,2 т/га. 

Основні агротехнічні вимоги: вирощування за загально прийня-

тою для зон країни технологією.  
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Просо 

Panicum miliaceum L. 

 

КОНСТАНТИНІВСЬКЕ 

 

 Високопродуктивний, з добрими 

технологічними якостями зерна та 

відмінними споживчими 

властивостями крупи 

 

Оригінатор: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2006 р.  

Рекомендована зона вирощування: Степ. 

Різновид ауреум, aureum. 

Середньоранній (тривалість вегетаційного періоду 67 –75діб), 

визріває на 10-12 діб раніше за стандартию 

Середньорослий, висота рослин 110-130 см. 

Маса 1000 зерен 7,0–7,4 г. 

Посухостійкий, стійкий до вилягання та осипання зерна. 

Ураження расами сажки першої групи (1, 4, 5 – 11) слабке. 

Сорт характеризується підвищеним вмістом білка (до 14 %).  

Потенційна врожайність сорту 4,5 - 5,0 т/га. Урожайність сорту 

у ППФ «Укрхлібдар» Полтавської обл. – 5,0 т/га. 

Придатний до вирощування у післяжнивних та післяукісних по-

сівах, що є додатковим резервом для збільшення виробництва зерна. 

За такої сівби забезпечує урожайність від 1,5 до 2,0 т/га. 

Рекомендується також використовувати сорт у змішаних посівах 

із горохом та соєю для одержання високопоживної кормосуміші, 

збалансованої за білком та незамінними амінокислотами. 
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Просо 

Panicum miliaceum L. 

 

ВІТРИЛО 

 

 Високоврожайний посухостійкий, 

з високими технологічними та 

біохімічними якостями зерна та 

крупи 

 

Оригінатор: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2008.  

Рекомендована зона вирощування: Степ. 

Різновид ауреум, aureum. 

Тривалість вегетаційного періоду 67 – 75діб. Середньорослий - 

висота рослин 110-130 см. Стійкий до вилягання.  

Волоть крупна, слабко похила. Зерно золотистого кольору, ку-

леподібне, крупне, маса 1000 зерен 7,8-8,4 г. Вміст білка – 14,8%. 

Посухостійкість підвищена.  

Стійкий до поширених в Україні рас сажки. 

Характеризується високими технологічними показниками якості 

зерна: вихід крупи 83 %, плівчастість 16,8 %, оцінка якості каші 4,2 

балів, ураження меланозом від 0,8 до 4,0 %.  

Потенційна врожайність 6 т/га. Урожайність у посушливі роки у 

посівах ТОВ НВФ «Хелп-Агро» становила 4 т/га, а максимальну 

одержано на Прилуцькій ДСС – 5,1 т/га. 
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Просо 

Panicum miliaceum L. 

 

КОЗАЦЬКЕ 

 

 Високоврожайний з високими 

показники якості зерна та крупи 

 

Оригінатор: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2011.  

Рекомендовані зони вирощування Степ, Лісостеп, Полісся. 

Різновид ауреум, aureum. 

Тривалість вегетаційного періоду 95 –105 діб. 

Маса 1000 зерен 8,0 г. 

Сорт стійкий до вилягання та осипання зерна. 

Ураження меланозом від 1 до 4 %. 

Стійкий до поширених на Україні рас сажки.  

Сорт характеризується високими технологічними показниками 

зерна та крупи: вихід крупи 82,9 %, плівчастість 16,2 %, крупа яск-

раво-жовтого кольору, оцінка каші 4,8 балів.  

Гарантована прибавка урожаю на сортодільницях України – від 

0,18 до 0,6 т/га. 

Максимальна врожайність сорту у 2008 році за даними Хмель-

ницького ДЦЕСР досягала 6,4 т/га, у 2009 році на Прилуцькій та 

Маньківській ДСС – 5,65 - 5,7 т/га, у 2010 р. на Городенківській 

ДСС та Вінницькому ДЦЕСР – 3,88 - 3,94 т/га.  
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Просо 

Panicum miliaceum L. 

 

СОНЕЧКО СЛОБІДСЬКЕ 

 

 Високоврожайний, з високою 

стійкістю до несприятливих 

умов вирощування 

 

Оригінатор: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2016. 

Рекомендована зона вирощування Степ.  

Різновидність ауреум, aureum. 

Тривалість вегетаційного періоду 83 –92 діб. Висота рослин 100-

110 см. 

Сорт стійкий до вилягання та осипання зерна (8,5 – 8,8 б),  до 

посухи (8,3 – 8,7 б); ураження меланозом від 0,1 до 2,2 %. Стійкий 

до поширених на Україні рас сажки.  

Сорт з високими технологічними показниками: вихід крупи 

83,2%, плівчастість 15,8 – 16,6 %, крупа яскраво-жовтого кольору, 

оцінка смакових якостей каші 4,2 - 4,5 балів.  

Найвищу врожайність показав на Кіровоградській дослідній 

станції 5,25 т/га.  
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Просо 

Panicum miliaceum L. 

 

НЕЗАЛЕЖНЕ 

 

 Високоврожайний з високою якістю 

зерна і крупи, стійкий до поширених в 

Україні рас сажки, адаптований для 

вирощування в усіх зонах 

 

Оригінатор: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2017. 

 Рекомендовані зони вирощування: Степ, Полісся. 

Різновидність ауреум, aureum. 

Тривалість вегетаційного періоду 88 –95 діб. 

Висота рослин 120 - 135 см. Волоть напівпохила, стисла, добре 

озернена. Зернівка крупна, округла.   

Крупнозерний, стійкий до вилягання та осипання зерна, ура-

ження меланозом від 0,1 % до 2,2 %, стійкий до першої, четвертої та 

п’ятої рас сажки. 

Відрізняється високими технологічними показниками: вихід 

крупи 82,9%, плівчастість 16,6 %, крупа яскраво-жовтого кольору, 

оцінка  каші 4,4 бала. Маса 1000 зерен складає 7,6 - 8,1 г. 

Потенційна врожайність 7 т/га. Найбільша отримана врожай-

ність: Козелецька ДСС – 4,54 т/га, Маньківська ДСС – 6,35 т/га .   
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Просо 

Panicum miliaceum L. 

 

БОГАТИРСЬКЕ 

 

 Кормового використання, крупнозерний, 

стійкий до вилягання та осипання зерна, 

стійкий до поширених в Україні рас сажки 

  

Оригінатор: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2017.  

Рекомендована зона вирощування: Степ.  

Різновидність субсангвинеум, subsunquineum. 

Тривалість вегетаційного періоду 88 –95 діб. 

Висота рослин  130 - 155 см. Волоть похила, стисла, добре озер-

нена. 

Крупнозерний, стійкий до вилягання та осипання зерна, ура-

ження меланозом від 0,1 % до 2,2 %, стійкий до першої, четвертої та 

п’ятої рас сажки. 

Сорт характеризується підвищеним вмістом білка в зерні 13,4 % 

та вмістом сирого протеїну в зеленій масі 11,0 %. Маса 1000 насінин 

складає 9,8 г. 

Потенційна врожайність становить 5 т/га. Максимальна отрима-

на врожайність зерна становила 3,2 – 4,0 т/га, зеленої маси – 29 т/га, 

сіна – 5 т/га.   
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Просо 

Panicum miliaceum L. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЕ 

 

 Високоврожайний з вмістом крохмалю 

аміло-пектинового типу, придатний на 

технічні, продовольчі, кормові, лікарські 

цілі та виробництво біопалива 

  

Оригінатор: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2019.  

Рекомендована зона вирощування: Степ.  

Різновидність ауреум, aureum. 

Пізньостиглий - тривалість вегетаційного періоду 90 –105 діб. 

Висота рослин  130 - 155 см. Волоть похила, стисла, добре озер-

нена. 

Стійкість до вилягання 9 балів. 

Стійкий до поширених в Україні рас сажки.  

Крупнозерний, стійкий до вилягання та осипання зерна, ура-

ження меланозом від 0,1 % до 2,2 %, стійкий до першої, четвертої та 

п’ятої рас сажки. 

Сорт характеризується високим рівнем біохімічних ознак якості: 

вміст білка 13,8 %, вміст каротиноїдів (від 4,99 мг/кг до 5,72 мг/кг). 

Потенційна врожайність 4,5 – 5,0 т/га.   
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Просо 

Panicum miliaceum L. 

 

ОСОБЛИВЕ 

 

 Високоврожайний з вмістом 

крохмалю аміло-пектинового типу, 

придатний на технічні, продовольчі, 

лікарські цілі та виробництво 

біопалива 

 

Оригінатор: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2019.  

Рекомендована зона вирощування: Степ.  

Різновидність ауреум, aureum. 

Середньостиглий - тривалість вегетаційного періоду 85 –93 діб. 

Висота рослин  110 - 130 см. Волоть похила, стисла, добре озер-

нена. 

Стійкість до вилягання 9 балів. 

Стійкий до поширених в Україні рас сажки.  

Сорт з високим рівнем біохімічних ознак якості: підвищений 

вміст білка 13,65 %, вміст каротиноїдів від 4,78 мг/кг до 4,99 мг/кг. 

Потенційна врожайність 5,0 – 5,5 т/га. 



122 

Кукурудза 

Zea mays L. 
 

В Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН створено і 

внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поши-

рення в Україні 

понад 40 високов-

рожайних гібридів 

кукурудзи, різно-

манітних за ком-

плексом біологіч-

них і цінних гос-

подарських ознак 

та якостей, які в 

повному обсязі 

формують опти-

мальний гібрид-

ний склад для 

трьох зон України 

– Степу, Лісосте-

пу, Полісся. Гібриди мають достатній генетичний захист від ліміту-

ючих факторів навколишнього середовища – холоду, посухи, шкід-

ників та хвороб.  

Гібриди кукурудзи селекції Інституту рослинництва імені 

В.Я. Юр’єва НААН добре реагують на оптимізовані умови росту і 

розвитку на усіх етапах онтогенезу, що створюються науково обґру-

нтованими системами обробітку ґрунту, добривами, стимуляторами 

росту, використанням агротехнічних і хімічних засобів захисту вро-

жаю від хвороб і шкідників. 

В умовах сучасного виробництва добре зарекомендували себе 

гібриди Зоряний, Вимпел МВ, Лелека МВ, Світанок МВ, Доля, Га-

рантія, Пам'ять Чупікова, Кардинал МВ, Кредит МВ, Донор МВ, 

Дарунок Харківський 329 МВ, які в умовах інтенсивного виробниц-

тва формують урожай зерна на рівні 10,0-16,0 т/га та відрізняються 

високою технологічністю, посухостійкістю.  

Представлені в каталозі гібриди добре реагують на оптимізовані 

умови росту і розвитку на усіх етапах онтогенезу, що створюються 

науково обґрунтованими системами обробітку ґрунту, добривами, 

стимуляторами росту, використанням агротехнічних і хімічних за-

собів захисту врожаю від хвороб і шкідників.  
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Показники 

Занесені до Реєстру сортів рослин України 

З
о

р
я
н

и
й

 

К
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ет
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іг

 

Г
ай

д
ам

а 
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ю

б
ч

и
к
 

Рік занесення до Реєстру 2017 2018 2018 2019 2019 

ФАО 190 240 

Рекомендована зона 

вирощування 
Л, П Л, П С, Л, П С, Л, П С, Л 

Тривалість періоду 

сходи-повна стиглість, 

діб 

95-100 95-102 95-102 100-105 110-115 

Тип гібриду ПГ ТЛГ ТЛГ ПГ ПГ 

Напрям використання зерно 

Група стиглості ранньостигла 
середньо-

рання 

Тип зерна З К-З К-З К-З К-З 

Висота рослин, см 250-280 230-260 220-250 220-230 260-280 

Кількість листків 14-15 14-15 14-15 14-15 16-17 

Висота кріплення кача-

на, см 
95-100 92-97 90-95 90-95 95-100 

Довжина качана 20-22 24-25 22-25 24-26 24-26 

Кількість рядів зерен 14-16 14-16 14-16 14-16 16-18 

Вихід зерна, % 85-86 82-84 82-84 82-84 84-86 

Маса 1000 зерен, гр 270-275 270-275 280-285 270-275 280-290 

Початковий ріст 9 8 9 9 8 

Холодостійкість 9 7 8 9 8 

Посухостійкість 9 7 7 9 9 

Стійкість до основних 

хвороб та шкідників 
9 8-9 8-9 8-9 8-9 

Потенційна врожай-

ність зерна, т/га 

11,0-

11,5 

10,0-

11,0 

10,0-

11,0 

11,0-

11,5 
10,5-11,0 

Рекомендова-

на густота до 

збирання, 

тис./га 

Степ 
  

60-62 60-62 60-62 

Лісостеп 63-65 63-65 63-65 62-65 62-65 

Полісся 65-68 65-68 65-68 65-67 
 

Збиральна вологість, % 18-19 18-22 18-22 16-18 14-18 

Вміст білка в зерні, % 8,9-9,8 9,8-10,2 9,0-9,5 9,0 9,4 

Вміст крохмалю, % 77,0 74,8 73,8 76 75 
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Показники 

Занесені до Реєстру сортів рослин України 
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Рік занесення до Реєстру 2012 2008 2007 2015 2012 

ФАО 250 260 270 

Рекомендована зона ви-

рощування 
С, Л, П Л, П Л, П Л П 

Тривалість періоду сходи-

повна стиглість, діб 
106-110 110-112 112-114 108-110 107-110 

Тип гібриду ПГ ПГ ПГ ТЛГ ПМЛГ 

Напрям використання зерно зерно, силос 

Група стиглості середньорання 

Тип зерна З З З З З 

Висота рослин, см 240-250 240-270 250-280 270-280 260-270 

Кількість листків 16-17 16-17 16-17 16-17 15-16 

Висота кріплення качана, 

см 
90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 

Довжина качана 23-24 24-25 25-26 25-26 21-22 

Кількість рядів зерен 16-18 16-18 16-18 16-18 16 

Вихід зерна, % 84-85 84-85 84-86 84-85 82-84 

Маса 1000 зерен, гр 330-340 280-290 280-290 280-290 270-280 

Початковий ріст 8 8 8 8 8 

Холодостійкість 8 8 8 8 8 

Посухостійкість 7 8 8 8 8 

Стійкість до основних 

хвороб та шкідників 
7-8 8-9 8-9 7-8 7-9 

Потенційна 

врожайність, 

т/га 

зерна 10,5-11,0 12,0-12,5 13,0-14,0 11,0-11,5 10,7-11,2 
зеленої 

маси 
    46-48   54-56 

Рекомендована 

густота до зби-

рання, тис./га 

Степ 55-62         
Лісостеп 60-65 60-62 60-62 62-65   

Полісся 65-67 60-62 65-68   65-70 
Збиральна вологість, % 20-22 19-22 19-23 21-22 20-22 
Вміст сухої речовини в 

зеленій масі, %   
  32-35   23-25 

Вміст білка в зерні, % 9,8 9,8-10,2 9,8-10,2 10,0-10,5 10 

Вміст крохмалю, % 76,5 74,8 74,6 74 71 
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Занесені до Реєстру сортів рослин України 
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Рік занесення до Реєстру 2013 2017 2013 2017 2019 

ФАО 270 

Рекомендована зона ви-

рощування 
С, Л, П Л, П П  Л, П С, Л 

Тривалість періоду сходи-

повна стиглість, діб 
111-113 107-110 110-113 111-113 110-112 

Тип гібриду ПГ ПГ ТЛГ ПГ ПГ 

Напрям використання 
зерно, 

силос 
зерно зерно, силос 

Група стиглості середньорання 

Тип зерна З К-З З К-З З 

Висота рослин, см 270-280 290-300 260-270 290-300 240-270 

Кількість листків 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17 

Висота кріплення качана, 

см 
90-95 95-100 90-95 95-98 95-100 

Довжина качана 24-25 22 23-24 24-25 24-26 

Кількість рядів зерен 16 16-18 16 16-18 18 

Вихід зерна, % 86 84-85 86 84-85 84-86 

Маса 1000 зерен, гр 270-275 280-290 260-280 270-280 270-280 

Початковий ріст 8 9 8 9 9 
Холодостійкість 8 9 8 9 9 

Посухостійкість 8 9 8 8 9 
Стійкість до основних 

шкідників та хвороб  
8-9 9 8-9 9 8-9 

Потенційна 

врожайність, 

т/га 

зерна 11,5-12,0 11,5-12,0 11,0-11,5 11,5-12,0 11,0-11,5 

зеленої  

маси 
43-45 

  
45-46 45-50 45-50 

Рекомендова-

на густота до 

збирання, 

тис./га 

Степ 45-50       60-62 

Лісостеп 60-65 60-62   60-65 62-65 

Полісся 70-75 60-62 65-70 70-75 
  

Збиральна вологість, % 23-25 17-18 23-25 20-22 14-18 

Вміст сухої речовини в 

зеленій масі, % 
32-33 

  
33-34 32-33 33-34 

Вміст білка в зерні, % 10,7-10,8 9,1 10,3-10,6 10 9,2 

Вміст крохмалю, % 75 75 75,4 75 75 
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Занесені до Реєстру сортів рослин України 
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Рік занесення до Реєстру 2019 2019 2017 2013 2010 

ФАО 270 280 

Рекомендована зона ви-

рощування 
С, Л С, Л С, Л С, П С 

Тривалість періоду схо-

ди-повна стиглість, діб 
110-112 112-114 110-112 112-114 110-112 

Тип гібриду ПГ ПГ ТЛГ ТЛГ ПГ 

Напрям використання зерно 

Група стиглості середньорання 

Тип зерна К-З К-З З З К-З 

Висота рослин, см 250-280 250-270 270-280 290-300 180-190 

Кількість листків 16-17 16-17 16-17 16-17 16 

Висота кріплення качана, 

см 
90-95 95-100 90-95 95-100 92-95 

Довжина качана 24 24-26 25-26 24-26 24-26 

Кількість рядів зерен 16-18 16-18 16-18 16-18 16-18 

Вихід зерна, % 84-86 84-86 84-85 85 84-85 

Маса 1000 зерен, гр 280-290 280-290 280-290 280-290 280-290 

Початковий ріст 9 9 9 8 8 

Холодостійкість 9 9 9 8 8 

Посухостійкість 9 9 9 8 8 

Стійкість до основних 

хвороб та шкідників 
9 9-8 9-8 8-9 8 

Потенційна врожайність 

зерна, т/га 
15,0-17,0 12,0-14,0 11,0-11,5 13,0-13,5 11,0-11,5 

Рекомендова-

на густота до 

збирання, 

тис./га 

Степ 60-62 60-62 60-62 45-50 60-63 

Лісостеп 62-65 62-65 62-65   

Полісся    70-75  

Збиральна вологість, % 15-18 14-18 21-22 21-23 22-23 

Вміст білка в зерні, % 8,8 10,1 10,0-10,5 11,0-11,1 10 

Вміст крохмалю, % 72 74 74 76,5 74 
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Занесені до Реєстру сортів рослин України 
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Рік занесення до Реєстру 2010 2019 2013 2010 2018 

ФАО 280 290 

Рекомендована зона ви-
рощування 

С Л, П С, Л, П С, Л С, Л 

Тривалість періоду схо-
ди-повна стиглість, діб 

110-112 112-114 113-115 110-112 110-112 

Тип гібриду ПМГ ПГ ПГ ПГ ТЛГ 

Напрям використання зерно зерно, силос 

Група стиглості середньорання 

Тип зерна З К-З З З З 

Висота рослин, см 180-190 250-280 260-270 230-250 290-300 

Кількість листків 15-16 17-18 17-18 16 16-18 

Висота кріплення кача-
на, см 

92-95 95-100 95-100 98-100 95-100 

Довжина качана 20-22 25-27 26-27 22-24 24-25 

Кількість рядів зерен 16-18 16-18 16-18 16-18 16-18 

Вихід зерна, % 84-85 82-84 84-85 84-85 82-84 

Маса 1000 зерен, г 280-290 290-300 280-290 300-310 290-300 

Початковий ріст 8 9 8 8 9 

Холодостійкість 8 9 8 8 9 

Посухостійкість 8 9 8 8 9 

Стійкість до основних 
хвороб та шкідників 

9 9 8 8 9 

Потенційна 
врожайність, 

т/га 

зерна 13,5-14,0 12,0-13,0 11,0-11,2 10,5-11,0 12,0-12,5 

зеленої 
маси 

    47-49 43-45 58-60 

Рекомендована 
густота до 
збирання, 

тис./га 

Степ 60-63   45-50 60-63 55-60 

Лісостеп   62-65 60-65 60-65 60-65 

Полісся   65-70 65-70     

Збиральна вологість, % 22-23 14-18 23-25 27-28 22-23 

Вміст сухої речовини в 
зеленій масі, % 

    32-33 30-32 32-33 

Вміст білка в зерні, % 9,9 9,0-10,1 10,0-10,5 10,0 9,2 

Вміст крохмалю, % 73,8 75 74 74,2 72-74 
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Занесені до Реєстру сортів рослин України 
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Рік занесення до Реєстру 2017 2017 2017 2008 2018 

ФАО 290 300 310 

Рекомендована зона ви-

рощування 
С, Л С, Л С, Л Л С, Л 

Тривалість періоду схо-

ди-повна стиглість, діб 
110-112 110-112 112-114 112-114 115-117 

Тип гібриду ПГ ПГ ПГ ПМГ ТЛГ 

Напрям використання зерно,силос 

Група стиглості 
середньо-

рання 
середньостигла 

Тип зерна З З З З З 

Висота рослин, см 290-300 310-320 290-300 250-270 300-320 

Кількість листків 16 16-18 16-18 16-17 16-19 

Висота кріплення качана, 

см 
95-100 95-100 95-100 90-95 90-95 

Довжина качана 22-24 24-25 24-25 23-24 26-27 

Кількість рядів зерен 16-18 16-18 16-18 16-18 16-18 

Вихід зерна, % 84 82-84 87 84-86 83-85 

Маса 1000 зерен, г 330-340 280-290 290-300 290-300 320-330 

Початковий ріст 9 9 9 8 9 

Холодостійкість 9 9 9 8 9 

Посухостійкість 9 9 9 8 8 

Стійкість до основних 

хвороб та шкідників 
9 9 9 9 9 

Потенційна 

врожайність, 

т/га 

зерна 11,0-11,5 12,0-12,5 12,0-12,5 14,5-16,5 13,5-14,0 

зеленої 

маси 
53-55 58-60 58-60 55-60 58-60 

Рекомендова-

на густота до 

збирання, 

тис./га 

Степ 60-63 55-60 55-60   55-60 

Лісостеп 60-65 60-65 60-65 58-60 60-65 

Збиральна вологість, % 17-18 22-23 20-22 24-25 22-24 

Вміст сухої речовини в 

зеленій масі, % 
33-34 32-33 32-33 33-34 32-34 

Вміст білка в зерні, % 9 9,2 8,8 9,8-10,2 9,2-9,6 

Вміст крохмалю, % 77 72-74 76 74,6 73,5 
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Рік занесення до Реєстру 2010 2005 2003 2013 2016 

ФАО 310 320 330 

Рекомендована зона ви-

рощування 
С, Л С, Л Л С Л 

Тривалість періоду сходи-

повна стиглість, діб 
115-117 116-118 116-118 117-120 116-118 

Тип гібриду ПМЛГ ТЛГ ТЛГ ПГ ПГ 

Напрям використання зерно, силос зерно 
зерно, 

силос 

Група стиглості середньостигла 

Тип зерна З К-З К-З З З 

Висота рослин, см 280-300 290-300 290-300 270-280 280-295 

Кількість листків 16-19 17-18 17-18 18-19 18-19 

Висота кріплення качана, 

см 
93-95 100-110 95-100 90-95 95-100 

Довжина качана 26-27 25-27 26-29 24-26 22-24 

Кількість рядів зерен 16-18 16-19 16 18 14-16 

Вихід зерна, % 82-84 84-85 83-85 84-85 84-85 

Маса 1000 зерен, гр 320-330 300-310 300-310 310-315 335-345 

Початковий ріст 8 8 8 8 8 

Холодостійкість 8 8 8 8 8 

Посухостійкість 8 8 8 8 8 

Стійкість до основних 

хвороб та шкідників 
9 8 8 8 8 

Потенційна 

врожайність, 

т/га 

зерна 13,5-14,0 13,0-13,5 13,0-13,5 12,0-12,5 12,0-12,5 

зеленої 

маси 
55-60 53-58 60-62   50-55 

Рекомендована 

густота до зби-

рання, тис./га 

Степ 55-60 45-50   50-60   

Лісос-

теп 
60-65 60-65     60-65 

Збиральна вологість, % 24-25 27-28 22-25 24-25 25-26 

Вміст сухої речовини в 

зеленій масі, % 
32-33 31-32 32-33   32-33 

Вміст білка в зерні, % 9,9-10,2 10,5 10,2-10,4 10,3-10,7 10,1 

Вміст крохмалю, % 74,8 75,6 74 74,2-76,1 74,8 
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Кукурудза 

Zea mays L.  
 

ЗОРЯНИЙ  

 

 Простий ранньостиглий, пластичний 

з високими показниками врожайності і 

швидким початковим ростом 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр - 2017. 

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп та Полісся. 

Різновид - зубоподібний (ssp. indentata). 

Висота рослини 250-280 см. Висота прикріплення качана 95-

100 см Кількість листків на рослині 14-15. Довжина качана 20-22 см. 

Рядів зерен 14-16. Вихід зерна 85-86 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 270-275 г.  

Група стиглості - ранньостигла ФАО 190. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 95-100 діб. Початковий ріст - швидкий. Хо-

лодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до летю-

чої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 11,0-11,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 50-55 тис./ га - Степ, 63-65 тис./ га - Лісостеп, 

65-68 тис./га - Полісся. Збиральна вологість 18-19 %. Вміст білку в 

зерні 9,8 %. Вміст крохмалю 77 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 2,0-

2,5 т/га. 
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Кукурудза 

Zea mays L. 

 

ПЕЧЕНІГ 

 

 Ранньостиглий, високо-пластичний, 

інтенсивного типу з високими 

показниками врожайності та 

швидким початковим ростом 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр - 2018. 

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп та Полісся. 

Різновид – кременисто-зубоподібний (ssp. semidentata). 

 Висота рослини 220-250 см. Висота прикріплення качана 90-

95 см Кількість листків на рослині 14-15. Довжина качана 22-25 см. 

Рядів зерен 14-16. Вихід зерна 82-84 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 280-285 г.  

Група стиглості - ранньостигла ФАО 190. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 95-102 діб. Початковий ріст - швидкий. Хо-

лодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до летю-

чої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 10,0-11,0 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 50-55 тис./ га - Степ, 63-65 тис./ га - Лісостеп, 

65-68 тис./га - Полісся. Збиральна вологість 18-22 %. Вміст білку в 

зерні 9,0-9,5 %. Вміст крохмалю 73,8 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 3,0-

3,5 т/га.   
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Кукурудза 

Zea mays L. 

 

КРЕЧЕТ 

 

 Ранньостиглий, високо-пластичний 

інтенсивного типу з високими 

показниками врожайності та 

швидким початковим ростом 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр - 2018. 

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп та Полісся. 

Різновид – кременисто-зубоподібний (ssp. semidentata).  

Висота рослини 230-260 см. Висота прикріплення качана 92-

97 см Кількість листків на рослині 14-16. Довжина качана 24-25 см. 

Рядів зерен 14-16. Вихід зерна 82-84 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 270-275 г.  

Група стиглості - ранньостигла ФАО 190. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 95-102 діб. Початковий ріст - швидкий. Хо-

лодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до летю-

чої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 10,0-11,0 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 55-60 тис/га – Степ,  63-65 тис./ га - Лісостеп, 

65-68 тис./га - Полісся. Збиральна вологість 18-22 %. Вміст білку в 

зерні 9,8-10,2 %. Вміст крохмалю 74,8 %. .  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 3,0-

3,5 т/га.   
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ГАЙДАМАК 

 

Ранньостиглий, високо-пластичний, 

інтенсивного типу з високими 

показниками врожайності та швидким 

початковим ростом 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН.  

Рік внесення в Реєстр - 2019. 

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп та Полісся. 

Різновид – кременисто-зубоподібний (ssp. semidentata).  

Висота рослини 220-230 см. Висота прикріплення качана 90-

95 см Кількість листків на рослині 14-15. Довжина качана 24-26 см. 

Рядів зерен 14-16. Вихід зерна 82-84 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 270-275 г.  

Група стиглості - ранньостигла ФАО 190. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 100-105 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 11,0-11,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 60-62 тис./га – Степ,  62-67 тис./ га - Лісостеп, 

65-68 тис./га - Полісся. Збиральна вологість 16-18 %. Вміст білку в 

зерні 9,0 %. Вміст крохмалю 76 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 3,0-

3,5 т/га.   

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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ЛЮБЧИК 

 

 Високо-пластичний 

нового покоління 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр - 2019. 

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп. 

Різновид – кременисто-зубоподібний (ssp. semidentata).  

Висота рослини 260-280 см. Висота прикріплення качана 95-

100 см Кількість листків на рослині 16-17. Довжина качана 24-26 см. 

Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 84-86 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 280-290 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 240. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 110-115 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 10,5-11,0 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 60-62 тис./га – Степ,  62-65 тис./ га - Лісостеп. 

Збиральна вологість 14-18 %. Вміст білку в зерні 9,4 %. Вміст крох-

малю 75 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 2,0-

2,5 т/га.   

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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СВІТАНОК МВ 

 

 Високо-пластичний, нового покоління, 

один із кращих за швидкістю віддачі 

вологи, врожайністю та стійкістю до 

стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН 

Рік внесення в Реєстр - 2011. 

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп та Полісся 

Різновид – зубоподібний (ssp. indentata).  

Висота рослини 240-250 см. Висота прикріплення качана 90-

95 см Кількість листків на рослині 16-17. Довжина качана 23-24 см. 

Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 84-85 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 330-340 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 260. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 106-110 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 10,5-11,0 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 55-62 тис./га – Степ,  60-65 тис./ га – Лісостеп, 

65-67 тис/га - Полісся. Збиральна вологість 20-22 %. Вміст білку в 

зерні 9,8 %. Вміст крохмалю 76,5 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 2,0-

2,5 т/га.  

.  

Кукурудза 

Zea mays  L. 



136 

 

ВИМПЕЛ МВ 

 

 Середньоранній, інтенсивного типу з 

високими показниками врожайності та 

віддачі вологи, стійкий до стресових 

факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН 

Рік внесення в Реєстр - 2008. 

Рекомендовані зони вирощування: Лісостеп та Полісся 

Різновид – зубоподібний (ssp. indentata).  

Висота рослини 240-270 см. Висота прикріплення качана 90-

95 см Кількість листків на рослині 16-17. Довжина качана 24-25 см. 

Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 84-85 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 280-290 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 260. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 110-112 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 12,0-12,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 60-62 тис./ га – Лісостеп, 60-62 тис/га - Полісся. 

Збиральна вологість 19-22 %. Вміст білку в зерні 9,8-10,2 %. Вміст 

крохмалю 74,5 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 2,8-

3,5 т/га.  

  

Кукурудза 

Zea mays  L. 



137 

 

ЛЕЛЕКА МВ
 

 

 Інтенсивного типу з високим 

потенціалом урожайності, невибагливий 

до ґрунтів, один із кращих за швидкістю 

віддачі вологи, врожайністю та 

стійкістю до стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2007. Російській Федерації –   

2010 р. по 5 регіонам 

Рекомендовані зони вирощування: Лісостеп та Полісся 

Різновид – зубоподібний (ssp. indentata).  

Висота рослини 250-280 см. Висота прикріплення качана 90-

95 см Кількість листків на рослині 16-17. Довжина качана 25-26 см. 

Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 84-86 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 280-290 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 260. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 112-114 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 13,0-14,0 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 62-65 тис./ га – Лісостеп, 65-68 тис/га - Полісся. 

Збиральна вологість 19-23 %. Вміст білку в зерні 9,8-10,2 %. Вміст 

крохмалю 74,6 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  Врожай-

ність насіння в умовах високої агротехніки досягає 1,5-1,8 т/га.  

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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КАПІТАЛ МВ 

 

 Середньоранній інтенсивного типу 

з високим показниками врожайності, 

швидким початковим ростом 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН
 

Рік внесення в Реєстр України - 2012.  

Рекомендовані зони вирощування: Полісся 

Різновид – зубоподібний (ssp. indentata).  

Висота рослини 260-270 см. Висота прикріплення качана 90-

95 см Кількість листків на рослині 15-16. Довжина качана 21-22 см. 

Рядів зерен 16. Вихід зерна 82-84 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 270-280 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 270. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 107-110 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 10,7-11,2 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 65-70 тис/га - Полісся. Збиральна вологість 20-

22 %. Вміст білку в зерні 10 %. Вміст крохмалю 71 %.  

Насінництво гібриду ведеться на стерильній основі М-типу за 

схемою повного відновлення, без обривання волоті. Оптимальна 

схема посіву батьківських форм на ділянках гібридизації 12:4; 6:2. 

Ділянки гібридизації вимагають високого рівня агротехніки, бороть-

би з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 4,0-

4,5 т/га.   

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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МАВКА  

 

 Нового покоління - один із кращих за 

швидкістю віддачі вологи, врожайністю 

та стійкістю до стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2017.  

Рекомендовані зони вирощування: Лісостеп та Полісся 

Різновид – кремнисто-зубоподібний (ssp. semidentata).  

Висота рослини 290-300 см. Висота прикріплення качана 95-

100 см Кількість листків на рослині 16-17. Довжина качана 22 см. 

Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 84-85 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 280-290 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 270. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 107-110 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 11,5-12,0 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 60-62 тис./ га – Лісостеп, 60-62 тис/га - Полісся. 

Збиральна вологість 17-18 %. Вміст білку в зерні 9,1 %. Вміст крох-

малю 75 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 3,5-

4,0 т/га.   

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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ТАНГО МВ  

 

 Середньоранній, високо пластичний з 

високими показниками врожайності, 

потужним стартовим ростом 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2013.  

Рекомендовані зони вирощування: Полісся 

Різновид – зубоподібний (ssp. iпdentata).  

Висота рослини 260-270 см. Висота прикріплення качана 90-95 см. 

Кількість листків на рослині 16-17. Довжина качана 23-24 см. Рядів 

зерен 16. Вихід зерна 86 %. Стрижень качана червоний. Маса 1000 

насінин 260-280 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 270. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 110-113 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 11,0-11,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 65-70 тис/га - Полісся. Збиральна вологість 17-

20 %. Вміст білку в зерні 10,3-10,6 %. Вміст крохмалю 75,4 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 5,0 т/га.   

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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ЕЛІТНЯНСЬКИЙ 

 

 Високо-пластичний гібрид нового 

покоління - один із кращих за швидкістю 

віддачі вологи, врожайністю та 

стійкістю до стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2019.  

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп  

Різновид – зубоподібний (ssp. indentata).  

Висота рослини 240-270 см. Висота прикріплення качана 95-

100 см Кількість листків на рослині 16-17. Довжина качана 24-26 см. 

Рядів зерен 18. Вихід зерна 84-86 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 270-280 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 270. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 110-112 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 11,0-11,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 60-62 тис./ га – Лісостеп, 62-65 тис/га - Полісся. 

Збиральна вологість 14-18 %. Вміст білку в зерні 9,2 %. Вміст крох-

малю 75 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 2,0-

2,5 т/га.   

Кукурудза 

Zea mays  L. 



142 

 

ВЕКТОР 

 

 Інтенсивного типу з оптимальною 

архітектонікою рослин і стійкістю 

до стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2019.  

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп  

Різновид – кременисто-зубоподібний (ssp. semidentata).  

Висота рослини 250-280 см. Висота прикріплення качана 90-

95 см Кількість листків на рослині 16-17. Довжина качана 24см. Ря-

дів зерен 16-18. Вихід зерна 84-86 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 280-290 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 270. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 110-112 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 15,0-17,0 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 62-65 тис./ га – Лісостеп, 60-62 тис/га - Степ. 

Збиральна вологість 15-18 %. Вміст білку в зерні 8,8 %. Вміст крох-

малю 72 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 3,5-

4,0 т/га.   

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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 БОЛІД 

 

 Інтенсивного типу з оптимальною 

архітектонікою рослин і стійкістю 

до стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2019.  

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп  

Різновид – кременисто-зубоподібний (ssp. semidentata).  

Висота рослини 250-270 см. Висота прикріплення качана 95-

100 см Кількість листків на рослині 16-17. Довжина качана 24-26 см. 

Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 84-86 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 280-290 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 280. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 112-114 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 12,0-14,0 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 62-65 тис./ га – Лісостеп, 60-62 тис/га - Степ. 

Збиральна вологість 14-18 %. Вміст білку в зерні 10,1 %. Вміст кро-

хмалю 74 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 2,5-

3,0 т/га.   

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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ДОЛЯ  

 

 Інтенсивного типу з оптимальною 

архітектонікою рослин і стійкістю до 

стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2019.  

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп  

Різновид – зубоподібний (ssp. indentata).  

Висота рослини 270-280 см. Висота прикріплення качана 90-

95 см. Кількість листків на рослині 16-17. Довжина качана 25-26 см. 

Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 84-85 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 280-290 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 280. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 110-112 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 11,0-11,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 62-65 тис./ га – Лісостеп, 60-62 тис/га - Степ. 

Збиральна вологість 21-22 %. Вміст білку в зерні 10,0-10,5 %. Вміст 

крохмалю 74 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 3,5-

4,0 т/га.   

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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КАРДИНАЛ МВ 

 

 Інтенсивного типу, стійкий 

до стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2013.  

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Полісся 

Різновид – зубоподібний (ssp. indentata). Висота рослини 290-

300 см. Висота прикріплення качана 95-100 см. Кількість листків на 

рослині 16-17. Довжина качана 24-26 см. Рядів зерен 16-18. Вихід зе-

рна 85 %. Стрижень качана червоний. Маса 1000 насінин 280-290 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 280. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 112-114 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 13,0-13,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 70-75 тис./ га – Полісся, 45-50 тис/га - Степ. 

Збиральна вологість 21-23 %. Вміст білку в зерні 11,0-11,1 %. Вміст 

крохмалю 76,5 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 

4,0 т/га і більше.  

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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ОЛІГАРХ МВ 

 

 Потужний екологічно-пластичний, з 

високим рівнем урожайності та 

швидкою віддачею вологи 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2010.  

Рекомендовані зони вирощування: Степ 

Різновид – кремнисто-зубоподібний (ssp. semidentata).  

Висота рослини 180-190 см. Висота прикріплення качана 92-

95 см. Кількість листків на рослині 16. Довжина качана 24-26 см. 

Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 84- 85 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 280-290 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 280. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 110-112 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 11,0-11,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 60-63 тис/га - Степ. Збиральна вологість 19-

20 %. Вміст білку в зерні 10 %. Вміст крохмалю 74 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 

4,5т/га і більше.  

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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ВАРТА МВ 

 

 Потужний екологічно-пластичний, 

з високим рівнем урожайності і 

швидкою віддачею вологи 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2010.  

Рекомендовані зони вирощування: Степ 

Різновид – кремнисто-зубоподібний (ssp. semidentata).  

Висота рослини 180-190 см. Висота прикріплення качана 92-

95 см. Кількість листків на рослині 15-16. Довжина качана 20-22 см. 

Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 84- 85 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 280-290 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 280. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 110-112 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 13,5-14,0 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 60-63 тис/га - Степ. Збиральна вологість 20-

23 %. Вміст білку в зерні 9,9%. Вміст крохмалю 73,8 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 4,0 т/га   

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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СТАВР 

 

 Інтенсивного типу, стійкий 

до стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2019.  

Рекомендовані зони вирощування: Лісостеп, Полісся 

Різновид – кременисто-зубоподібний (ssp. semidentata).  

Висота рослини 250-280 см. Висота прикріплення качана 95-

100 см. Кількість листків на рослині 17-18. Довжина качана 25-27 

см. Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 82-84 %. Стрижень качана черво-

ний. Маса 1000 насінин 290-300 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 290. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 112-114 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 12,0-13,0 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 62-65 тис./ га – Степ, 65-70 тис/га - Лісостеп. 

Збиральна вологість 14-18 %. Вміст білку в зерні 9,0-10,1 %. Вміст 

крохмалю 75 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 3,5-

4,0 т/га.   

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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ПАМ'ЯТЬ ЧУПÍКОВА  

 

 Інтенсивного типу, стійкий до 

стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2013.  

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп, Полісся 

Різновид – зубоподібний (ssp. identata).  

Висота рослини 260-270 см. Висота прикріплення качана 95-

100 см. Кількість листків на рослині 17-18. Довжина качана 26-27 

см. Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 84-85 %. Стрижень качана черво-

ний. Маса 1000 насінин 280-290 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 290. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 113-115 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 11,0-11,2 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 45-50 тис./ га – Степ, 60-65 тис/га – Лісостеп, 65-

70 тис/га - Полісся. Збиральна вологість 14-18 %. Вміст білку в зерні 

10,0-10,5 %. Вміст крохмалю 74 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 4,3-

4,5 т/га.   

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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ГАРАНТІЯ МВ 

 

 Інтенсивного типу з високими 

показниками врожайності та 

швидким початковим ростом, 

стійкий до стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2010.  

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп 

Різновид – зубоподібний (ssp. identata).  

Висота рослини 230-250 см. Висота прикріплення качана 98-100 

см. Кількість листків на рослині 16. Довжина качана 22-24 см. Рядів 

зерен 16-18. Вихід зерна 84-85 %. Стрижень качана червоний. Маса 

1000 насінин 300-310 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 290. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 110-112 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 10,5-11,0 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 60-63 тис./ га – Степ, 60-65 тис/га – Лісостеп,. 

Збиральна вологість 14-18 %. Вміст білку в зерні 10,0%. Вміст кро-

хмалю 74,2 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 3,5-

4,0 т/га.   

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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БарСік 

 

 Простий, високоврожайний, з 

високою екологічною пластичністю, 

стійкістю до стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2017.  

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп 

Різновид – зубоподібний (ssp. identata).  

Висота рослини 290-300 см. Висота прикріплення качана 95-100 

см. Кількість листків на рослині 16-18. Довжина качана 22-24 см. 

Рядів зерен 16. Вихід зерна 84%. Стрижень качана червоний. Маса 

1000 насінин 330-340 г.  

Група стиглості - середньорання ФАО 290. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 110-112 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 11,0-11,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 60-63 тис./ га – Степ, 60-65 тис/га – Лісостеп,. 

Збиральна вологість 14-18 %. Вміст білку в зерні 10,09%. Вміст кро-

хмалю 77 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 3,5-

4,0 т/га.  

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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ГОПАК  

 

 Інтенсивного типу з високими 

показниками урожайності та швидким 

початковим ростом і стійкістю до 

стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2018  

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп 

Різновид – зубоподібний (ssp. indentata). 

 Висота рослини 310-320 см. Висота прикріплення качана 95-100 

см. Кількість листків на рослині 16-18. Довжина качана 24-25 см. 

Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 82-84 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 280-290 г.  

Група стиглості - середньостиглий ФАО 300. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 110-112 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 12,0-12,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 55-60 тис./ га – Степ, 60-65 тис/га - Лісостеп. 

Збиральна вологість 22-23 %. Вміст білку в зерні 9,2 %. Вміст крох-

малю 72-74 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 3,0-

3,5 т/га.  

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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ДАРУНОК 

 

 Простий, високоврожайний, зі 

швидким початковим ростом і 

стійкістю до стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2017.  

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп 

Різновид – зубоподібний (ssp. indentata).  

Висота рослини 290-300 см. Висота прикріплення качана 95-100 

см. Кількість листків на рослині 16-18. Довжина качана 24-25 см. 

Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 87 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 290-300 г.  

Група стиглості - середньостиглий ФАО 310. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 112-114 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 12,0-12,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 55-60 тис./ га – Степ, 60-65 тис/га - Лісостеп. 

Збиральна вологість 20-22 %. Потенційна врожайність силосної ма-

си 58,0-60,0 т/га. Вміст сухої речовини в зеленій масі 32-33%. Вміст 

білку в зерні 8,8 %. Вміст крохмалю 76 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення. Врожай-

ність насіння в умовах високої агротехніки досягає 3,0-3,5 т/га.  

Кукурудза 

Zea mays  L. 



154 

 

МОНОЛІТ МВ 

 

 Середньостиглий, інтенсивного типу з 

високими показниками врожайності та 

швидким початковим ростом 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2010.  

Рекомендовані зони вирощування: Степ 

Різновид – зубоподібний (ssp. indentata).  

Висота рослини 230-250 см. Висота прикріплення качана 98-100 

см. Кількість листків на рослині 18. Довжина качана 22-24 см. Рядів 

зерен 16-18. Вихід зерна 84-85 %. Стрижень качана червоний. Маса 

1000 насінин 280-290 г.  

Група стиглості - середньостиглий ФАО 310. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 114-115 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 11,0-11,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 60-63 тис/га - Степ. Збиральна вологість 24-25 

%. Потенційна врожайність силосної маси 40,0-51,0 т/га. Вміст білку 

в зерні 10 %. Вміст крохмалю 74,2 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 3,5-

4,0 т/га.  

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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ДОНОР МВ
 

 

 Екологічно пластичний 

високоврожайний з великою площею 

листової поверхні 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2008.  

Рекомендовані зони вирощування: Лісостеп 

Різновид – зубоподібний (ssp. indentata).  

Висота рослини 250-270 см. Висота прикріплення качана 90-95 

см. Кількість листків на рослині 16-17. Довжина качана 23-24 см. 

Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 84-86 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 290-300 г.  

Група стиглості - середньостиглий ФАО 310. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 112-114 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 14,5-16,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 58-60 тис/га - Лісостеп. Збиральна вологість 24-

25 %. Потенційна врожайність силосної маси 58,0-60,0 т/га. Вміст 

білку в зерні 9,8-10,2 %. Вміст крохмалю 74,6 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 4,0-

4,5 т/га.  

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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КРЕДИТ МВ
 

 

 Середньостиглий, нової генерації з 

потенціалом урожайності зерна понад 

20 т/га та силосу понад 80 т/га. 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2010  

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп 

Різновид – зубоподібний (ssp. indentata).  

Висота рослини 220-230 см. Висота прикріплення качана 93-95 

см. Кількість листків на рослині 16-19. Довжина качана 26-27 см. 

Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 82-84 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 320-330 г.  

Група стиглості - середньостиглий ФАО 310. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 115-117 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 13,5-14,0 т/га. Рекомендована гус-

тота при збиранні: 55-60 тис/га – Степ, 60-65 тис/га - Лісостеп. Збира-

льна вологість 24-25 %. Потенційна врожайність силосної маси 55,0-

60,0 т/га. Вміст білку в зерні 9,9-10,2 %. Вміст крохмалю 74,8 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення. 

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки сягає 4,0-4,5 

т/га.  

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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АЛАР 

 

 Потужний, екологічно-пластичний з 

високим рівнем урожайності та 

швидкою віддачею вологи 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України – 2018  

Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп 

Різновид – зубоподібний (ssp. indentata).  

Висота рослини 300-320 см. Висота прикріплення качана 90-95 

см. Кількість листків на рослині 16-19. Довжина качана 26-27 см. 

Рядів зерен 16-18. Вихід зерна 83-85 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 320-330 г.  

Група стиглості - середньостиглий ФАО 310. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 115-117 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 13,5-14,0 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 55-60 тис/га – Степ, 60-65 тис/га - Лісостеп. Зби-

ральна вологість 24-25 %. Потенційна врожайність силосної маси 

58,0-60,0 т/га. Вміст білку в зерні 9,2-9,6 %. Вміст крохмалю 73,5 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення. Врожай-

ність насіння в умовах високої агротехніки досягає 4,0-4,5 т/га.  

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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ХАРКІВСЬКИЙ 329 МВ 

 

 Інтенсивного типу з високими 

показниками врожайності та швидким 

початковим ростом і стійкістю до 

стресових факторів 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України – 2003 

Рекомендовані зони вирощування: Лісостеп 

Різновид – кременисто-зубоподібний (ssp. semidentata).  

Висота рослини 290-300 см. Висота прикріплення качана 95-100 

см. Кількість листків на рослині 17-18. Довжина качана 26-29 см. 

Рядів зерен 16. Вихід зерна 83-85 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 300-310 г.  

Група стиглості - середньостиглий ФАО 320. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 116-118 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 13,0-13,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 60-65 тис/га - Лісостеп. Збиральна вологість 20-

25 %. Потенційна врожайність силосної маси 60,0-62,0 т/га. Вміст 

білку в зерні 10,2-10,4 %. Вміст крохмалю 74 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 4,0-

4,5 т/га.  

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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МРІЯ 

 

 Європейського типу - швидкий 

початковий ріст у поєднанні з високою 

урожайністю 

 

Оригінатор - Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  

Рік внесення в Реєстр України - 2016  

Рекомендовані зони вирощування: Лісостеп 

Різновид – зубоподібний (ssp. indentata).  

Висота рослини 280-295 см. Висота прикріплення качана 95-100 

см. Кількість листків на рослині 18-19. Довжина качана 22-24 см. 

Рядів зерен 14-16. Вихід зерна 84-85 %. Стрижень качана червоний. 

Маса 1000 насінин 335-345 г.  

Група стиглості - середньостиглий ФАО 330. Тривалість періоду 

"сходи-повна стиглість" 116-118 діб. Початковий ріст - швидкий. 

Холодостійкість - висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до ле-

тючої сажки - висока. Стійкість до пухирчатої сажки - висока. Стій-

кість до стеблових гнилей - висока. Стійкість до кукурудзяного ме-

телика - висока. 

Потенційна врожайність зерна 12,0-12,5 т/га. Рекомендована гу-

стота при збиранні: 60-65 тис/га - Лісостеп. Збиральна вологість 24-

25 %. Потенційна врожайність силосної маси 50,0-55,0 т/га. Вміст 

білку в зерні 10,1 %. Вміст крохмалю 74,8 %.  

Особливості насінництва. Насінництво гібриду ведеться на сте-

рильній основі М-типу за схемою повного відновлення, без обри-

вання волоті. Оптимальна схема посіву батьківських форм на ділян-

ках гібридизації 12:4; 6:2. Ділянки гібридизації вимагають високого 

рівня агротехніки, боротьби з бур'янами і умов живлення.  

Врожайність насіння в умовах високої агротехніки досягає 3,8-

4,0 т/га  

Кукурудза 

Zea mays  L. 
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

Генетичний потенціал соняшнику у виробництві використову-

ється не більше, ніж на 50 %. Причини: недотримання сівозмін, ос-

новних вимог технології вирощування, недостатня увага до підбору 

гібридів і якості насіннєвого матеріалу. 

За останні п'ять років до Державного реєстру сортів рослин 

України занесено біль-

ше 20-ти інноваційних 

гібридів соняшнику, 

створених селекціоне-

рами інституту. Це гіб-

риди різних напрямів 

використання, що від-

носяться до різних груп 

стиглості, з потенцій-

ною урожайністю до 5 

т/га, вмістом олії в на-

сінні не менше 48 %, та 

відрізняються високою 

адаптивною здатністю до умов вирощування. Серед них такі гібри-

ди, як Гусляр, Інтеграл, Ажур, Чародій, Оплот, Форсаж, Стаєр, 

Драйв, Равелін, Феномен, Ярило та інші. Різноманітність створених 

гібридів за комплексом біологічних та цінних господарських ознак 

та якостей, таких як група стиглості, висока продуктивність, стій-

кість до основних патогенів та вовчка, різноманітна якість сировини, 

високий рівень гетерозису, генетично визначений рівнем пристосу-

вання до агроекологічних умов вирощування, дозволяє в повному 

обсязі формувати оптимальний гібридний склад для господарств 

Степу і Лісостепу України. 

Створено низку гібридів кондитерського напряму використан-

ня, які забезпечують отримання високих врожаїв, високу технологі-

чність  вирощування у порівнянні з поширеними сортами, та високі 

якісні показники насіння (вміст білка в ядрі до 23,0 %). Новинками є 

гібриди Насолода, Гудвін кондитерського напряму  використання, 

які поєднують високий потенціал урожайності зі стійкістю до не-

сприятливих умов середовища, забезпечують отримання насіння з 

високими вмістом білка і смаковими якостями та легким відділен-

ням лузги.  Вихід кондиційного насіння (4+) складає до 80 %.   
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Гібриди соняшнику селекції  

 

Показники 

Занесені до Реєстру 

Я
со

н
 

Р
ю

р
и

к
 

К
ад

ет
 

С
л
ав

со
н

 

Б
о

я
р

и
н

 

З
л
ат

со
н

 

Г
у

сл
я
р
 

Рік занесення до Держреєс-

тру 
2007 2010 2011 2011 2014 2014 2015 

Рекомендована зона виро-

щування 
ЛС, С ЛС ЛС ЛС ЛС, С ЛС, С ЛС, С 

Тривалість вегетаційного 

періоду, діб 

105-

108 

95-

100 

101-

105 
94-99 

109-

112 

110-

113 

111-

114 

Висота рослин,  

см 

175-

190 

160-

170 

160-

175 

160-

180 

160-

170 

160-

195 

170-

180 

Діаметр кошика, см 18-24 18-21 19-20 22-23 17-22 17-23 18-23 

Маса 1000 насінин,  

г 
60-61 48-50 60-65 58-62 60-65 50-60 55-70 

Толерантність до загущен-

ня, бал 
7 9 7 9 9 9 9 

Посухостійкість, бал 9 7 7 9 9 7 7 

Стійкість до вилягання, бал 9 9 9 9 9 9 9 

Стійкість до осипання, бал 9 9 9 9 9 9 9 

Стійкість до несправжньої 

борошнистої роси, бал 
7 7 7 7 9 9 9 

Стійкість до гнилей коши-

ка, бал 
9 7 7 9 7 7 7 

Стійкість до вовчка, бал 7 7 7 7 7 7 7 

Стійкість до фомопсису, 

бал 
7 7 7 7 7 7 7 

Потенційна врожайність: 

насіння т/га 
4,3 4,1 4,2 4,8 4,9 4,73 4,7 

Вміст олії в  насінні, % 49-50 50-51 48-49 49-50 47-48 48-50 49-50 

Вміст олеїнової кислоти в 

олії, % 
− − 85-87 − − − − 

Стійкість до гербіцидів − − − − − − − 

Рекомендована 

густота до 

збирання, тис. 

рослин/га 

Степ 45 55 50 55 50 50 50 

Лісостеп 50 
   

55 55 55 
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Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва 

 
сортів рослин України 

Ін
те

гр
ал

 

Ч
ар

о
д

ій
 

О
п

л
о

т 

Д
о

б
р

о
д

ій
 

С
та

єр
 

Д
р

ай
в
 

Ф
о

р
са

ж
 

Ф
ен

о
м

ен
 

Р
ав

ел
ін

 

Г
у
д

в
ін

 

Я
р

и
л
о
 

Н
ас

о
л
о
д

а 

2015 2016 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2021 

ЛС, С ЛС, С ЛС, С ЛС, С С С С ЛС, С ЛС ЛС ЛС ЛС 

101-

105 

105-

110 

108-

111 

106-

108 

111-

114 

111-

114 

108-

111 

110-

114 

111-

115 

116-

119 

109-

112 

102-

110 

155-

165 

160-

170 

160-

170 

150-

160 

175-

180 

170-

180 

170-

175 

170-

180 

170-

190 

165-

175 

120-

160 

160-

185 

18-23 20-23 19-20 17-20 18-20 19-20 17-23 19-20 19-20 21-25 20-21 21-25 

55-60 59-60 59-61 50-65 50-56 55-60 60-75 55-56 57-59 
90-

100 
55-57 

90-

100 

9 7 5 9 7 9 5 7 9 5 9 5 

7 9 9 9 9 9 9 7 9 7 7 7 

9 9 7 9 9 9 7 9 9 7 9 7 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

9 9 7 9 9 9 9 7 7 7 7 7 

7 7 7 9 7 7 9 7 7 7 7 7 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

4,8 4,5 4,8 4,2 4,7 4,8 4,5 4,3 4,7 4,8 5,0 4,5 

51-52 49-50 49-50 48-50 50-51 50-51 45-47 50-51 48-49 46-47 48-49 48-49 

− − 75,0 
 

− − − − − 
 

− − 

− − − − − − − imi sulfo − − − 

50 50 45 45 45 50 40 50 55 25 55 20-28 

55 55 45 50 − 55 − 50 60 
 

60 
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

ІНТЕГРАЛ 

 

 Лінолевого типу, олійного  використання, 

технологічний, врожайний, стійкий до 

вірулентних рас несправжньої 

борошнистої роси. 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України. Рік реєстрації – 2015, рекомендовано до вирощування в 

Степу та Лісостепу України.  

Ранньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 101–105 діб. 

Висота рослини – 1155-165 см; кошик випуклої форми діамет-

ром до 23 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання. 

Висока стійкість до несправжньої борошнистої роси, толерант-

ний до гнилей кошика.  

Лушпинність – 22,3%; маса 1000 насінин до 60 г; вміст олії в 

насінні 51,3%.  

Потенціал урожайності – 4,8 т/га. Урожайність на демонстрацій-

ному полігоні  Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва – 3,74 т/га. 

Рекомендована густота посіву до збирання 50-55 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Сівба батьківських компонентів на 

ділянках гібридизації у два строки. Материнський компонент висі-

вають після появи сходів батьківської лінії. 

Співвідношення материнських і батьківських рядків на ділян-

ках гібридизації може бути 6:2; 8:4; 10:2; 12:4.  
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

ЗЛАТСОН 

 

 Лінолевого типу, олійного 

використання, високоврожайний, 

стійкий до вірулентних рас 

несправжньої борошнистої роси 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України. Рік реєстрації – 2014, рекомендовано до вирощування в 

Степу та Лісостепу України.  

Середньоранній,  тривалість вегетаційного періоду 110–113 діб. 

Висота рослини – 170 см; кошик  випуклої форми діаметром до 23 см. 

Має високу стійкість до вилягання, осипання. 

Досить витривалий до посухи. 

Висока стійкість до несправжньої борошнистої роси, толерант-

ний до гнилей кошика.  Лушпинність – 23%; маса 1000 насінин до 

60 г; вміст олії в насінні 48,4%. 

Потенціал урожайності гібрида – 4,73 т/га. Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

– 3,83 т/га, Полтавської ДСДС ім. М.І. Вавілова – 3,12 т/га. 

Рекомендована густота посіву до збирання 50-55 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Сівба батьківських компонентів на 

ділянках гібридизації у два строки. Материнський компонент висі-

вають після появи сходів батьківської ліні. Співвідношення мате-

ринських і батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 

6:2; 8:4; 10:2; 12:4.  
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

БОЯРИН 

 

 Лінолевого типу, олійного 

використання, лідер за потенціалом 

урожайності, стійкий до вірулентних 

рас несправжньої борошнистої роси, 

інтенсивного типу 

 

Оригінатори – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр на-

сіннєзнавства та сортовивчення  (Одеса). 

Рік реєстрації – 2014, рекомендовано до вирощування в Степу 

та Лісостепу України. Ранньостиглий,  тривалість вегетаційного пе-

ріоду 109–112 діб. 

Висота рослини –160 см; кошик випуклої форми діаметром до 

22 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання. 

Витривалий до посухи.  

Стійкий до несправжньої борошнистої роси, толерантний до 

гнилей кошика. 

Лушпинність – 23,1%; маса 1000 насінин до 65 г; міст олії в на-

сінні 47,5%.  

Потенціал урожайності гібрида – 4,9 т/га. Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва – 

3,93 т/га. 

Рекомендована густота посіву до збирання 50-55 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Сівба батьківських компонентів на 

ділянках гібридизації у два строки. Материнський компонент висі-

вають після появи сходів батьківської лінії. Співвідношення мате-

ринських і батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 

6:2; 8:4; 10:2; 12:4.   
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

ГУСЛЯР 

 

 Лінолевого типу, олійного 

використання, лідер за врожайністю, 

інтенсивного типу, стійкий до 

вірулентних рас несправжньої 

борошнистої роси. 

 

Оригінатори – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України,  Селекційно-генетичний інститут – Національний центр 

насіннєзнавства та сортовивчення  (Одеса). Рік реєстрації – 2015, ре-

комендовано до вирощування в Степу та Лісостепу України. 

Середньоранній,  тривалість вегетаційного періоду 111–114 діб. 

Висота рослини - 175 см; кошик злегка випуклої форми діамет-

ром до 23 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання.  

Витривалий до посухи. Стійкий до несправжньої борошнистої 

роси,  толерантний до гнилей кошика. 

Лушпинність - 22,3%; маса 1000 насінин до 60 г; вміст олії в 

насінні 51,3%. 

Потенціал урожайності гібрида – 4,73 т/га, Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

– 3,92 т/га, Полтавської ДС ДС ім. М.І. Вавілова – 3,36 т/га. 

Рекомендована густота посіву до збирання 50-55 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Батьківські компоненти на ділянках 

гібридизації висівають одночасно. Співвідношення материнських і 

батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 6:2; 8:4; 

10:2; 12:4.   
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

ДОБРОДІЙ 

 

 Лінолевого типу, олійного 

використання, універсального 

типу. 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України.  Рік реєстрації – 2016, рекомендовано до вирощування в 

Степу та Лісостепу України. 

Ранньостиглий,  тривалість вегетаційного періоду 106–108 діб. 

Висота рослини - 175 см; кошик випуклої форми діаметром до 

22 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання.  

Посухостійкий. Стійкий до несправжньої борошнистої роси,  

толерантний до гнилей кошика.  

Лушпинність – 21,0%; маса 1000 насінин до 52 г; вміст олії в 

насінні 48,3%. 

Потенціал урожайності гібрида – 4,2 т/га, Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

– 3,72 т/га.  

Рекомендована густота посіву до збирання 45-50 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Сівба батьківських компонентів на 

ділянках гібридизації у два строки. Материнський компонент висі-

вають після появи сім'ядолей батьківської лінії. Співвідношення ма-

теринських і батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 

6:2; 8:4; 10:2; 12:4.  
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

ФОРСАЖ 

 

 Лінолевого типу, олійного 

використання, високоврожайний, 

стійкий до вірулентних рас 

несправжньої борошнистої роси, 

норма висіву знижена 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України.  Рік реєстрації – 2018, рекомендовано до вирощування в 

Степу України. 

Ранньостиглий,  тривалість вегетаційного періоду 108–111 діб.  

Висота рослини – 170-175 см; кошик випуклої форми діамет-

ром до 23 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання. 

Посухостійкий. Стійкий до несправжньої борошнистої роси,  

толерантний до гнилей кошика. 

Лушпинність – 25,0%; маса 1000 насінин – 60-75 г; вміст олії в 

насінні 46,0%, вміст білка в ядрі 22,64 %.  

Потенціал урожайності гібрида – 4,5 т/га, Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

– 3,78 т/га. 

Рекомендована густота посіву до збирання 40 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Сівба батьківських компонентів на 

ділянках гібридизації у два строки.. Материнський компонент висі-

вають після появи сім'ядолей батьківської лінії. Співвідношення ма-

теринських і батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 

6:2; 8:4; 10:2; 12:4.  
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

ЯСОН 

 

 Лінолевого типу, олійного 

використання, стабільно 

врожайний, універсального типу 

 

Оригінатор –  Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України. Рік реєстрації – 2007, рекомендовано до вирощування в 

Степу та Лісостепу України.  

Ранньостиглий,  тривалість вегетаційного періоду 105–108 діб. 

Висота рослини – 175-180 см; кошик плескатої форми діамет-

ром 18- 24 см. 

Має високу стійкість до вилягання, осипання. Посухостійкий. 

Толерантний до гнилей кошика.  

Лушпинність – 21,0-22,0%; маса 1000 насінин –  60- 61 г; вміст 

олії в насінні 50,1%.  

Потенціал урожайності гібрида – 4,3 т/га, урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В Я . Юр’єва 

– 3,72 т/га, Полтавської ДС ДС ім. М.І. Вавілова – 3,43 т/га. 

 Рекомендована густота посіву до збирання 45-50 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Батьківські компоненти на ділянках 

гібридизації висівають одночасно. Співвідношення материнських і 

батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 6:2; 8:4; 

10:2; 12:4.   
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

ГУДВІН 

 

 Кондитерського використання, 

урожайний з високим виходом крупної 

фракції насіння та відмінними 

смаковими якостями, знижена норма 

висіву 

 

Оригінатор –  Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України.  Рік реєстрації – 2018, рекомендовано до вирощування в 

Лісостепу України. 

Середньоранній,  тривалість вегетаційного періоду 116–119 діб.  

Висота рослини – 165-175 см; кошик випуклої форми діамет-

ром 21-25 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання.  

Витривалий до посухи. Толерантний до гнилей кошика. Луш-

пинність – до 25,2%; маса 1000 насінин до 100,3 г; вміст олії в на-

сінні 46,4%, вміст білка – 19,8%.  

Потенціал урожайності гібрида – 4,8 т/га, Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В Я . Юр’єва 

– 3,50 т/га.  

 Рекомендована густота до збирання 25 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Сівба батьківських компонентів на 

ділянках гібридизації у два строки. Материнський компонент висі-

вають при появі сходів батьківської лінії. Співвідношення материн-

ських і батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 6:2; 

8:4; 10:2; 12:4.   
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

СТАЄР 

 

 Лінолевого типу, олійного 

використання, стабільно врожайний, 

універсального типу, стійкий до 

вірулентних рас несправжньої 

борошнистої роси 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України.  Рік реєстрації – 2017, рекомендовано до вирощування в 

Степу України. 

Середньоранній,  тривалість вегетаційного періоду 111–114 діб. 

Висота рослини – 175-180 см; кошик випуклої форми діамет-

ром 19-20 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання. 

Витривалий до посухи. Стійкий до несправжньої борошнистої 

роси,  толерантний до гнилей кошика.  

Лушпинність – до 24,0%; маса 1000 насінин до 56,0 г; вміст олії 

в насінні 50,1%.  

Потенціал урожайності гібрида – 4,7 т/га. Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В Я . Юр’єва 

– 3,80 т/га. 

 Рекомендована густота посіву до збирання 45 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва.  Батьківські компоненти на ділянках 

гібридизації висівають одночасно.  Співвідношення материнських і 

батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 6:2; 8:4; 

10:2; 12:4.  
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

ДРАЙВ 

 

 Лінолевого типу, олійного 

використання, високо врожайний, 

стійкий до вірулентних рас 

несправжньої борошнистої роси 

 

Оригінатори – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України,  Селекційно-генетичний інститут – Національний центр 

насіннєзнавства та сортовивчення  (Одеса). Рік реєстрації – 2017, ре-

комендовано до вирощування в Степу України. 

Середньоранній,  тривалість вегетаційного періоду 111–114 діб. 

Висота рослини – 180 см; кошик випуклої форми діаметром 19-

20 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання. 

Витривалий до посухи. Стійкий до несправжньої борошнистої 

роси,  толерантний до гнилей кошика. 

Лушпинність – до 24,0%; маса 1000 насінин до 60,0 г; вміст олії 

в насінні 49,8%.  

Потенціал урожайності гібрида – 4,8 т/га. Урожайність на демон-

страційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва – 3,95 

т/га. Рекомендована густота посіву до збирання 50тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва.  Батьківські компоненти на ділянках 

гібридизації висівають одночасно. Співвідношення материнських і 

батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 6:2; 8:4; 

10:2; 12:4.   
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

ОПЛОТ 

 

 Олеїнового типу, олійного 

використання з підвищеним вмістом 

олеїнової кислоти, пластичний за 

врожайністю, зменшена норма висіву 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України.  Рік реєстрації – 2016, рекомендовано до вирощування в 

Степу та Лісостепу України. 

Ранньостиглий,  тривалість вегетаційного періоду 108–111 діб.  

Висота рослини – 165 см; кошик випуклої форми діаметром 19-

20 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання.  

Витривалий до посухи. Толерантний до гнилей кошика. 

Лушпинність – до 24,0 %; маса 1000 насінин – 60,0 г; вміст олії 

в насінні 49,6 %, вміст олеїнової кислоти в олії 75 %.  

Потенціал урожайності гібрида – 4,8 т/га. Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

– 3,95 т/га. 

Рекомендована густота посіву до збирання 45 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Сівба батьківських компонентів на 

ділянках гібридизації у два строки. Материнський компонент висі-

вають при появі сходів батьківської лінії. Співвідношення материн-

ських і батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 6:2; 

8:4; 10:2; 12:4.  
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

ФЕНОМЕН 

 

 Лінолевого типу, олійного 

використання, стійкий до гербіцидів 

групи сульфонілсечовини (15+15 г/га) 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України. Рік реєстрації – 2018, рекомендовано до вирощування в 

Степу та Лісостепу України.  

Середньоранній,  тривалість вегетаційного періоду 110–114 діб.  

Висота рослини – 210 см; кошик злегка випуклої форми діаме-

тром 19-20 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання.  

Витривалий до посухи. Толерантний до гнилей кошика. 

Лушпинність – до 21,0%; маса 1000 насінин до 55,5-56,0г; 

вміст олії в насінні 50,6%. 

Потенціал урожайності гібрида – 4,3 т/га,Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

– 3,65 т/га. 

Рекомендована густота посіву до збирання 50 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Сівба батьківських компонентів на 

ділянках гібридизації у два строки. Материнський компонент висі-

вають після появи сходів батьківської ліні. Співвідношення мате-

ринських і батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 

6:2; 8:4; 10:2; 12:4.  
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

СЛАВСОН 

 

 Лінолевого типу, олійного 

використання, найбільш врожайний 

серед скоростиглих 

 

Оригінатори – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр на-

сіннєзнавства та сортовивчення  (Одеса). 

Рік реєстрації – 2011, рекомендовано до вирощування в Лісос-

тепу України. 

Скоростиглий,  тривалість вегетаційного періоду 94–99 діб. 

Висота рослини – 160-180 см; кошик сильно випуклої форми 

діаметром 22-23 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання. 

Витривалий до посухи. Толерантний до гнилей кошика. 

Лушпинність – до 21,0%; маса 1000 насінин до 58,5-62,0г; 

вміст олії в насінні 50,6%. 

Потенціал урожайності гібрида – 4,8 т/га,Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

– 3,83 т/га, ІЗЗ м. Херсон – 3,43 т/га. 

Рекомендована густота посіву до збирання 55 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Сівба батьківських компонентів на 

ділянках гібридизації у два строки. Батьківський компонент висіва-

ють при появі сходів материнської лінії . Співвідношення материн-

ських і батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 6:2; 

8:4; 10:2; 12:4.   



176 

Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

РАВЕЛІН 

 

 Лінолевого типу, олійного 

використання, стійкий до гербіцидів 

групи сульфонілсечовини (15+15 г/га) 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України.  Рік реєстрації – 2018, рекомендовано до вирощування в 

Лісостепу України. 

Середньоранній,  тривалість вегетаційного періоду 111–115 діб. 

Висота рослини до 210 см; кошик випуклої форми діаметром 

19-20 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання.  

Витривалий до посухи. Толерантний до гнилей кошика. 

Лушпинність – до 27,0%; маса 1000 насінин до 58,0 г; вміст олії 

в насінні 48,91%. 

Потенціал урожайності гібрида – 4,7 т/га. Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В Я . Юр’єва 

– 3,80 т/га. 

Рекомендована густота посіву до збирання 55-60 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Сівба батьківських компонентів на 

ділянках гібридизації у два строки. Материнський компонент висі-

вають при появі першої пари справжніх листків у батьківської лінії. 

Співвідношення материнських і батьківських рядків на ділянках гіб-

ридизації може бути 6:2; 8:4; 10:2; 12:4.   
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

ЯРИЛО 

 

 Лінолевого типу, олійного 

використання, технологічний, 

стійкий до вовчка рас A-F 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України.  

Рік реєстрації – 2019, рекомендовано до вирощування в  Лісос-

тепу України. 

Ранньостиглий,  тривалість вегетаційного періоду 109–112 діб. 

Висота рослини – 120-160 см; кошик  злегка випуклої форми 

діаметром 20-21 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання. 

Витривалий до посухи. Стійкий до вовчка рас A-F, толерант-

ний до гнилей кошика. 

Лушпинність – до 25,0%; маса 1000 насінин до 57,0 г; вміст олії 

в насінні 49,1%. 

Потенціал урожайності гібрида – 5,0 т/га. Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інститут сільського господарства Північ-

ного Сходу (Суми) – 4,95 т/га.  

Рекомендована густота посіву до збирання 55 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Батьківські компоненти на ділянках 

гібридизації висівають одночасно. Співвідношення материнських і 

батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 6:2; 8:4; 

10:2; 12:4.  
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

РЮРИК 

 

 Лінолевого типу, олійного 

використання, ранньостиглий, 

урожайний 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України. Рік реєстрації – 2010, рекомендовано до вирощування в  

Лісостепу України. 

Скоростиглий,  тривалість вегетаційного періоду 95–100 діб.  

Висота рослини – 160-170 см; кошик злегка випуклої форми ді-

аметром 18-21 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання. 

Посухостійкий. Толерантний до гнилей кошика. 

Лушпинність – до 23,0%; маса 1000 насінин 48,0-50,0 г; вміст 

олії в насінні 51,0%.  

Потенціал урожайності гібрида – 4,1 т/га, Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В Я . Юр’єва 

– 3,56 т/га. 

Рекомендована густота посіву до збирання 55 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Батьківські компоненти на ділянках 

гібридизації висівають одночасно. Співвідношення материнських і 

батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 6:2; 8:4; 

10:2; 12:4. 
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

НАСОЛОДА 

 

 Кондитерського використання, 

високоврожайний з високим виходом 

крупної фракції насіння 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України.  

Рік реєстрації – 2018, рекомендовано до вирощування в Лісос-

тепу України. 

Середньоранній,  тривалість вегетаційного періоду 102–110 діб. 

Висота рослини – 160-185 см; кошик випуклої форми діамет-

ром 21-25 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання. 

Витривалий до посухи. 

Стійкий до несправжньої борошнистої роси та ураження коре-

невими гнилями. 

Лушпинність –  29-32%; маса 1000 насінин –  110-130 г за гус-

тоти 20 тис./га; 81-110 г за густоти 28 тис./га; вміст олії в насінні 

48,4%, вміст білка – 19-25%. 

Потенціал урожайності гібрида – 4,5 т/га, Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В Я . Юр’єва 

– 3,50 т/га за густоти 20 тис./га; 4,20 т/га за густоти 28 тис./га. 

Рекомендована густота посіву до збирання 20-28 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Сівба батьківських компонентів на 

ділянках гібридизації у два строки. Материнський компонент висі-

вають при появі сходів батьківської лінії. Співвідношення материн-

ських і батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 6:2; 

8:4; 10:2; 12:4.  
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

КАДЕТ 

 

 Високоолеїновий, олійного  

використання 

 

Оригінатори – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України,  Селекційно-генетичний інститут – Національний центр 

насіннєзнавства та сортовивчення  (Одеса). 

Рік реєстрації – 2011, рекомендовано до вирощування в Лісос-

тепу України. 

Ранньостиглий,  тривалість вегетаційного періоду 101–105 діб. 

Висота рослини – 160-175 см; кошик сильно випуклої форми ді-

аметром 19-20 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання. 

Витривалий до посухи. 

Толерантний до гнилей кошика. 

Лушпинність – до 22,5%; маса 1000 насінин 65,5-69,0 г; вміст 

олії в насінні 48,8%, олеїнової кислоти в олії 87,1%. 

Потенціал урожайності гібрида – 4,2 т/га, урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

– 3,88 т/га. 

Рекомендована густота посіву до збирання 50 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Батьківські компоненти на ділянках 

гібридизації висівають одночасно. Співвідношення материнських і 

батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 6:2; 8:4; 

10:2; 12:4.  
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Соняшник 

Helianthus annuus L. 

 

ЧАРОДІЙ 

 

 Лінолевого типу, олійного 

використання, урожайний, 

технологічний, інтенсивного типу, 

стійкий до вірулентних рас 

несправжньої борошнистої роси 

 

Оригінатори – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр на-

сіннєзнавства та сортовивчення  (Одеса). 

Рік реєстрації – 2016, рекомендовано до вирощування в Степу 

та Лісостепу України. 

Середньоранній,  тривалість вегетаційного періоду 105-110 діб. 

Висота рослини – 160-170 см; кошик випуклої форми діамет-

ром до 23 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання. 

Витривалий до посухи. 

Висока стійкість до несправжньої борошнистої роси, толерант-

ний до гнилей кошика. 

Лушпинність – 22,3%; маса 1000 насінин до 60 г; вміст олії в 

насінні 49,0 %.  

Потенціал урожайності гібрида – 4,5 т/га. Урожайність на де-

монстраційному полігоні  Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва – 

3,83 т/га. 

Рекомендована густота посіву до збирання 50-55 тис. росл. / 1 га.  

Особливості насінництва. Сівба батьківських компонентів на 

ділянках гібридизації у два строки. Материнський компонент висі-

вають після появи сходів батьківської лінії. Співвідношення мате-

ринських і батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 

6:2; 8:4; 10:2; 12:4. 
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Соя 

Glycine max (L.) Merrill 

 

Україна є найбільшим виробником сої у Європі: за період з 2000 

до 2014 рр. посівні площі під соєю зросли від 64,4 тис. до 2,0 млн. 

га. У 2020 р. зібрано 2,8 млн. т сої з площі 1,3 млн. га при середній 

урожайності 2,15 т/га. 

Сою вирощують в усіх природно-кліматичних зонах України, 

проте найсприятливіші умови для культури складаються у Лісостепу 

в так званому "соєвому поясі". В інтенсифікації сучасного землероб-

ства зростає агрокультурне та екологічне значення сої як рослини, 

що відзивається на зрошення, фіксує атмосферний азот в симбіозі з 

бульбочковими бактеріями і збагачує ним ґрунт, захищає його від 

ерозії, є добрим попередником в сівозміні. Повне та якісне виконан-

ня всіх прийомів та технологічних операцій в оптимальні строки за-

безпечить одержання на незрошуваних землях 2,5–3,0 т/га, а при 

зрошенні – 3,8–4,5 т/га. 

До Державного реєстру сортів рослин придатних для поширен-

ня в Україні занесено сім сортів сої селекції Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН. Усі ці сорти зернового напряму викорис-

тання, здатні цілком задовольнити вимоги сучасного інтенсивного 

сільськогосподарського виробництва, мають потенціал урожайності 

до 4,0-5,0 т/га, відзначаються високою якістю насіння, стійкістю до 

вилягання рослин та обсипання насіння, придатні до прямого ком-

байнування, більш адаптовані, порівняно із іноземними сортами, до 

регіональних ґрунтово–кліматичних умов України.  Вирощування 

нових сортів дозволить підвищити урожайність культури, збільшити 

ефективність використання матеріально–технічних ресурсів, покра-

щити якість товарної і насіннєвої продукції. 
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Інноваційні сорти сої селекції ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН 

(напрям використання − зерновий) 

 

Назва  

сорту 

Рік держ. 

реєстрації 

Урожай-

ність, т/га 

Зона для ви-

рощування 

Група 

стигл. 
Якість 

Подяка 2011 3,7 С рс 
Середньо- 

олійний 

Мальвіна 2011 3,7 СП рс 
Середньо- 

олійний 

Естафета 2013 5,1 С скс 
Середньо- 

олійний 

Спритна 2013 3,7 С скс 
Середньо- 

олійний 

Байка 2014 4,4 С скс 
Середньо- 

олійний 

Криниця 2017 4,4 СЛ скс 
Середньо- 

олійний 

Кобза 2015 3,5 СП скс 
Середньо- 

олійний 

Писанка 2017 3,5 ЛП рс 
Середньо- 

олійний 

Перлина 2016 3,2 П скс 
Середньо- 

олійний 

Мелодія 2017 3,5 Л скс 
Середньо- 

олійний 

Райдуга 2017 3,1 СЛ скс 
Середньо- 

олійний 

Красуня 2017 3,4 СЛ скс 
Середньо- 

олійний 

Різдвяна 2017 3,1 СЛ скс 
Середньо- 

олійний 

Слобода 2019 3,5 ЛП рс 
Високо- 

олійний 

Фортеця 2020 3,3 СЛП рс 

Середньо-

білковий, 

Високо- 

олійний 
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Соя 

Glycine max (L.) Merrill 

 

КОБЗА 

 

 Зерновий з підвищеною 

посухостійкістю 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин України у 2015 р.. 

Рекомендовані зони вирощування Полісся і Степ. 

Різновидність macrocarpa. 

Опушення рослин жовто-коричневе, квітки фіолетові, насіння 

овально-кулясте, жовте, із світло-коричневим насіннєвим рубчиком. 

Маса 1000 насінин 120–180 г. 

Сорт ранньостиглий, тривалість періоду вегетації 94–98 діб. 

Висота рослин 80–100 см, висота прикріплення нижнього бобу – 

15 см. 

Стійкість до вилягання рослин, осипання насіння висока. 

Посухостійкість підвищена. 

Стійкість до хвороб висока. 

Середній вміст білка – 39,3%, олії – 20,4%, 

Потенційна врожайність до 5 т/га. Максимальна одержана вро-

жайність сорту становила: у Поліссі – 2,70 т/га (Городенківська ДСС 

Івано-Франківської область, 2014 р.), у Лісостепу – 3,45 т/га (Кель-

менецька ДСС Чернівецької області, 2014 р.), у Степу – 2,34 т/га 

(Кілійська ДСС Одеської області, 2014 р.). 

Технологія вирощування сорту загальноприйнята для зони ви-

рощування. 
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Соя 

Glycine max (L.) Merrill 

 

ПЕРЛИНА 

 

 Високобілковий зерновий з 

високою посухостійкістю 

 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин України у 2016 р. 

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп. 

Різновидність macrocarpa. 

Опушення світло-сірого кольору, квітки фіолетові, насіння ова-

льно-кулясте, жовте, із світло-коричневим насіннєвим рубчиком. 

Маса 1000 насінин 140–180 г. 

Сорт ранньостиглий, тривалість періоду вегетації 96–98 діб. 

Висота рослин 80–100 см, висота прикріплення нижнього бобу – 

16 см. 

Стійкість до вилягання рослин, осипання насіння висока. 

Посухостійкість висока. 

Стійкість до хвороб висока. 

Середній вміст білка – 40,8%, олії – 20,3%. 

Потенційна врожайність до 5 т/га. Максимальна одержана вро-

жайність по зонах випробування становила: у Поліссі – 2,81 т/га 

(Городенківська ДСС Івано-Франківської область, 2015 р.), у Лісос-

тепу – 3,21 т/га (Кельменецька ДСС Чернівецької області, 2015 р.), у 

Степу – 1,75 т/га (Костянтинівська ДСС Донецької області, 2015 р.). 

Технологія вирощування сорту загальноприйнята для зони ви-

рощування.   
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Соя 

Glycine max (L.) Merrill 

 

РАЙДУГА 

 

 Зерновий з підвищеною 

посухостійкістю. 

 
 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин України у 2017 р. 

Рекомендовані зони вирощування – Лісостеп і Степ. 

Різновидність ukrainika. 

Опушення рослин світло-сіре, квітки фіолетові, насіння оваль-

но-кулясте, жовте, із світло-коричневим рубчиком з вічком. Маса 

1000 насінин 140–170 г. 

Сорт ранньостиглий, тривалість періоду вегетації 96–98 діб. 

Висота рослин 80–100 см, висота прикріплення нижнього бобу – 

16 см. 

Стійкість до вилягання рослин, осипання насіння висока. 

Посухостійкість підвищена. 

Стійкість до хвороб висока. 

Середній вміст білка – 38,2%, олії – 21,0%, 

Потенційна врожайність до 4,5 т/га. Найбільші показники вро-

жайності по зонах випробування зафіксовані: у Поліссі – 3,00 т/га 

(Андрушівська ДСС Житомирської області, 2016 р.), у Лісостепу – 

3,07 т/га (Вінницький ОДЦЕСР, 2016 р.), у Степу – 2,03 т/га (Дніп-

ропетровський ОДЦЕСР, 2016 р.). 

Технологія вирощування сорту загальноприйнята для зони ви-

рощування.  
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Соя 

Glycine max (L.) Merrill 

 

РІЗДВЯНА 

 

 Високобілковий зерновий з 

підвищеною посухостійкістю. 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин України у 2017 р. 

Рекомендовані зони вирощування – Полісся і Степ. 

Різновидність ukrainika. 

Опушення світло-сіре, квітки фіолетові, насіння овально-

кулясте, жовте, рубчик світло-коричневого кольору з вічком. Маса 

1000 насінин 140–180 г. 

Сорт ранньостиглий, тривалість періоду вегетації 98–100 діб. 

Висота рослин 70–90 см, висота прикріплення нижнього бобу – 

15 см. 

Стійкість до вилягання рослин, осипання насіння висока. 

Посухостійкість підвищена. 

Стійкість до хвороб висока. 

Середній вміст білка – 38,7-43,6%, олії – 21,0  %. 

Потенційна врожайність до 4,5 т/га. Найбільші показники вро-

жайності по зонах випробування зафіксовані: у Поліссі – 3,00 т/га 

(Андрушівська ДСС Житомирської області, 2016 р.), у Лісостепу – 

3,07 т/га (Вінницький ОДЦЕСР, 2016 р.), у Степу – 2,03 т/га (Дніп-

ропетровський ОДЦЕСР, 2016 р.). 

Технологія вирощування сорту загальноприйнята для зони ви-

рощування.  
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Соя 

Glycine max (L.) Merrill 

 

ПИСАНКА 

 

 Посухостійкий зерновий  

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин України у 2017 р. 

Рекомендовані зони вирощування – Полісся і Лісостеп. 

Різновидність ukrainika. 

Опушення світло-сіре , квітки фіолетові, насіння овально-

кулястої форми, жовтого кольору, із світло-коричневим насіннєвим 

рубчиком з вічком. Маса 1000 насінин 130–180 г. 

Сорт ранньостиглий, тривалість періоду вегетації 94–96 діб. 

Висота рослин 70–90 см, висота прикріплення нижнього бобу – 

16 см. 

Стійкість до вилягання рослин, осипання насіння висока. 

Посухостійкість висока. 

Стійкість до хвороб висока. 

Середній вміст білка – 38,3%, олії – 21,5%, 

Потенційна врожайність до 5 т/га. Досягнуті показники врожай-

ності: у Поліссі – 2,46 т/га (Волинський ОДЦЕСР та Городенківська 

ДСС Івано-Франківської області, 2014 р., у Лісостепу – 3,47 т/га 

(Сумський ОДЦЕСР, 2014 р.), у Степу – 2,48 т/га (Кілійська ДСС 

Одеської області, 2014 р.). 

Технологія вирощування сорту загальноприйнята для зони ви-

рощування. 
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Соя 

Glycine max (L.) Merrill 

 

СЛОБОДА 

 

 Посухостійкий зерновий 

 

Оригінатор Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин України у 2019 р. 

Рекомендовані зони вирощування – Полісся і Степ. 

Різновидність ukrainika. 

Опушення жовто-коричневе, квітки фіолетові, насіння овально-

кулясте, жовте, рубчик темно-коричневий з вічком. Маса 

1000 насінин 140–170 г. 

Сорт ранньостиглий, тривалість періоду вегетації 94–96 діб. 

Висота рослин 70–80 см, висота прикріплення нижнього бобу – 

16 см. 

Стійкість до вилягання рослин, осипання насіння висока. 

Посухостійкість висока. 

Стійкість до хвороб висока. 

Середній вміст білка – 40,5 %, олії – 21,0 %, 

Потенційна врожайність до 4,5 т/га. Максимальна врожайність 

сорту по зонах становила: у Поліссі 2,96 т/га (Волинський ОДЦЕСР, 

2018 р.), у Лісостепу – 3,03 т/га (Чернівецький ОДЦЕСР, 2018 р.), у 

Степу – 2,19 т/га (Криничанський сектор Дніпропетровського ОД-

ЦЕСР, 2017 р.). 

Технологія вирощування сорту загальноприйнята для зони ви-

рощування. 
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Ріпак озимий 

Brassica napus L. 
 

Харківська область, де розташований Інститут рослинництва 

ім. В.Я. Юр’єва, має комплекс задовільних та прийнятних умов для 

вирощування ріпаку. Але різки зміни температури восени та суховії 

навесні можуть завдавати негативного впливу не тільки на ріст і ро-

звиток, а і на життєздатність рослин ріпаку як озимого, так і ярого. 

Селекція ріпаку озимого в ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН розпочата 

у 2006 році. Передумовою стала відсутність сортів, пристосованих 

для вирощування в умовах східного Лісостепу України. 

Створені сорти ріпаку озимого вирізняються вищою врожайні-

стю, стійкістю до вилягання. Крім того, перевагами сортів ріпаку 

озимого селекції ІР ім. В.Я. Юр’єва є:  

- інтенсивний ріст корінця на початкових стадіях розвитку, що 

дозволяє  рослині отримувати вологу із більш нижчих шарів ґрунту; 

- стійкість до пізніх заморозків, 8,5-9 балів; 

- менша вибагливість до умов вирощування завдяки більш міц-

ній кореневій системі, яка спроможна засвоювати важко розчинні 

речовини, що забезпечує більш високу стабільність урожаю; 

- синхронний розвиток гілок першого порядку, що гарантує 

більш одночасне дозрівання насіння на рослині; 

- формування стручків у верхній треті рослини, що покращує 

механізоване збирання врожаю; 

- висока стійкість стручків до розтріскування, за двотижневого 

перестою на корені до 5 % стручків, що розтріскались; 

- стійкість до відлиг за рахунок більш глибокого зимового спо-

кою; 

На сьогодні створено та передано до державного сортовипро-

бування три сорти ріпаку озимого, два харчового та один технічного 

використання.  
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Сорт ріпаку озимого селекції Інституту рослинництва  

імені В.Я. Юр’єва 
 

Рік занесення до Держреєстру 2018 

Рекомендована зона вирощування ЛС, С 

Напрям використання харчовий 

Призначення 
отримання продовольчої 

олії та шроту 

Тривалість періоду сходи-повна стиг-

лість, діб 
289…302 

Висота рослин, см 170…186 

Висота прикріплення нижньої гілки, см 49…52 

Кількість гілок 1 порядку, шт. 8…10 

Кількість насінин у стручку, шт. 64…78 

Колір насіння чорний 

Маса 1000 насінин, г. 45…49 

Стійкість до обсипання, б. 8,5 

Зимостійкість, б. 8,5 

Стійкість до вилягання, б. 9 

Стійкість до посухи, б. 9 

Стійкість до пероноспорозу, б. 8,5 

Стійкість до бактеріозу, б. 9 

Стійкість до ріпакового пильщика, б. 8,5 

Придатність до механізованого  

збирання, б. 
9 

Вміст олії в насінні, % 42…45 

Потенційна врожайність насіння, т/га 4,8…5,0 
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Ріпак озимий 

Brassica napus L. 

 

РОДОЛАД


 

 

Середньорослий, інтенсивно утворює 

додаткові гілки, високі показники 

посухо- та зимостійкості, харчового 

використання 

 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2018 році для Лісостепу та Степу. 

Напрям використання – харчовий. 

Середньостиглий.  

Висота рослин – 170 – 120 см. Кількість гілок першого порядку 

– 8 – 10 шт. 

Стійкість до вилягання, розтріскування стручків висока (8,5 

балів). 

Зимостійкість підвищена (8 – 8,5 балів). 

Посухостійкість висока (8 – 9 балів). 

Стійкість до пероноспорозу – 8,5 балів, до бактеріозу – 9 балів, 

до ріпакового пильщика – 8,5 балів. 

Маса 1000 насінин коливається у межах 4,5 – 4,8 г. 

Колір насіння чорний. 

Потенційна врожайність 4,8 – 5 т/га. У виробництві отримано 

врожайність 3,9 т/га у НВП «Сівер», Вінницька область, Вінницький 

район, 2019 р. 

Вміст олії в насінні – 45 – 48 %, вміст білку – 36 %. 

Сорт не вибагливий до попередників, рекомендована норма ви-

сіву 1 млн. схожих насінин на 1 га. 

Особливості насінництва. Просторова ізоляція для насіннєвих 

посівів 600 м. 
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